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1. Scopul procedurii  
 

1.1 Stabilirea unui set unitar de reguli pentru desfãşurarea activitãţilor de cazare Ĩn Apartamentele de 

protocol ale Universitãţii din Bucureşti. 

2.2 Modelul elaborat este ĩn conformitate cu Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 

pentru aprobarea Codului controlului intern / managerial al entitãţilor publice cuprinzând 

standardele de management / control intern, Anexa nr.2 la cod. 

2. Domeniul de aplicare 
 

2.1 Procedura operaţionalã PO- DPI-06 - Desfăşurarea activităţilor de cazare ĩn apartamentele de 

protocol ale Universitãţii din Bucureşti, se aplicã pentru desfãşurarea activitãţilor derulate ĩn  

apartamentele de protocol ale Universitãţii din Bucureşti. 

2.2 Aceastã procedurã se aplicã ĩn cadrul Direcţiei Patrimoniu Imobiliar și Direcția Relații 

Internaționale 

 

3. Documente de referinţă (reglementări) 
  

3.1 Legea contabilitãţii 81/1991, actualizatã ĩn 2011 

3.2 Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale actualizatã 

3.3 Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern / managerial şi controlul financiar 

preventiv, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 

3.4 ORDIN SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitãţilor 

publice. 

3.5 Ghidul de realizare a procedurilor de sistem şi operaţionale – instrument al sistemului de control  

intern managerial (SCIM), elaborate ĩn cadrul proiectului ‘Consolidarea implementãrii standardelor de 

control intern managerial la nivel local şi central’ – SIPOCA 34, ghid aflat pe site-ul 

http://sgg.gov.ro/new/control-intern-managerial/. 

3.6 Carta Universitãtii din Bucureşti 

3.7 Organigrama Universitãţii din Bucureşti 

 

4. Definiţii și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională 
 

4.1.Definiţii ale termenilor  

 

Nr. 

Crt. 
Termenul Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul 

1. 
Procedurã documentatã 

Totalitatea paşilor ce trebuie urmaţi, a modalitãţilor de lucru stabilite 

şi a regulilor de aplicat, ĩn vederea executãrii activitãţii, atribuţiei sau 

http://sgg.gov.ro/new/control-intern-managerial/
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sarcinii şi editate pe suport hârtie şi/sau electronic. Procedurile 

documentate pot fi proceduri de sistem sau proceduri operaţionale. 

2.  
Procedurã de sistem 

Procedurã care descrie un proces sau o activitate care se desfãşoarã la 

nivelul tuturor compartimentelor / stucturilor dintr-o entitate. 

3. Procedurã operaţionalã Procedurã care descrie un proces sau o activitate care se desfãşoarã la 

nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate 

4. Proces Flux de activitãţi sau o succesiune de activitãţi logic structurate, 

organizate ĩn scopul atingerii unor obiective definite, care utilizeazã 

resurse, adãugându-le valoare. 

5. Activitate Totalitatea atribuţiilor de o anumitã naturã care determinã procese de 

muncã cu un grad de omogenitate şi similaritate ridicat; cunoştinţele 

necesare realizãrii activitãţii sunt din domenii limitate, personalul 

utilizat putând avea astfel o pregãtire profesionalã sensibil unitarã; 

activitatea ce cuprinde atribuţii omogene ce revin compartimentelor 

entitãtii publice 

6. Activitate 

procedurabilã 

Reprezintã totalitatea atribuţiilor de o anumitã naturã care determinã 

procese de muncã cu un grad de complexitate şi omogenitate ridicat, 

pentru care se pot stabili reguli şi metode de lucru general valabile ĩn 

vederea ĩndeplinirii, ĩn condiţiile de regularitate, eficacitate, 

economicitate şi eficienţã, a obiectivelor compartimentului/ entitãţii 

publice 

7. Comisia Comisia de monitorizare numitã pentru monitorizarea, coordonarea şi 

ĩndrumarea metodologicã a implementãrii şi dezvoltãrii sistemului de 

control intern managerial 

8. Compartiment Direcţia Patrimoniu Imobiliar 

9. Ediţie a unei proceduri Forma iniţialã sau actualizatã, dupã caz, a unei procedure, aprobatã şi 

difuzatã 

10. Revizia ĩn cadrul unei 

ediţii 

Acţiunile de modificare, adãugare, suprimare sau altele asemenea, 

dupã caz, a uneia sau a mai multor component ale unei ediţii, actiuni 

care au fost aprobate şi difuzate 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. UB Universitatea din Bucureşti 

2. PO Procedurã Operaţionalã 

3. SCIM Sistemul de Control Intern Managerial 

4. CM Comisie Monitorizare 

5. DMC Departamentul pentru Managementul Calitãţii 

6. I Iniţiere 

7. E Elaborare 

8. Av Avizare 

9. V Verificare 

10. A Aprobare 

11. Ap Aplicare 

12. R Revizie 
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13. Ah Arhivare 

14. DPI Direcția Patrimoniu Imobiliar 

15. DRI Direcția Relații Internaționale 

16. DRU Direcția Resurse Umane 

17. MEN Ministerul Educației Naționale 

18. c/v Contravaloare 

 

5. Descrierea procedurii operaţionale 

 Reglementarile şi responsabilitãţile privind desfãşurarea activitãţilor de cazare ĩn 

apartamentele de protocol ale Universităţii din București, se deruleaza dupa cum se prezintã ĩn continuare: 

Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) din cadrul Universității din București (UB) administrează un 

număr de 25 apartamente repartizate în 13 blocuri, amplasate în 3 sectoare din București astfel: Sectorul I: 

1 ap;  Sectorul III: 5 apartamente repartizate astfel : câte 1 în 3 blocuri, 2 într-un bloc;  Sectorul IV: 19 

apartamente repartizate astfel: câte 1 în patru blocuri, 2 într-un bloc,  câte 3 în două blocuri, 7 într-un bloc. 

Apartamentele sunt închiriate de Universitatea din București de la Administrația Fondului Imobiliar din 

cadrul Consiliului General al Municipiului București. 

Pentru toate cele 25 apartamente se efectuează cheltuieli pentru plata: chiriei, întreținerii, electricității, 

a telefonului (abonamentul lunar și contravaloarea convorbirilor efectuate), abonamentelor radio/tv, fond de 

rulment și reparații. Pentru toate aceste cheltuieli sunt emise facturi fiscale sau chitanțe de încasare numerar 

către Universitate care efectuează toate plățile corespunzătoare acestor documente fiscale. Ulterior, 

Universitatea reține automat din salariile locatarilor c/v cheltuielilor pe care aceștia trebuie să le suporte în 

conformitate cu hotărârile conducerii UB. 

În aceste apartamente pot fi cazați oaspeți (lectori) străini primiți în România în baza protocoalelor 

bilaterale internaționale, dar și oaspeți ai Universității din București care nu beneficiază de prevederi ale 

unor protocoale bilaterale internaționale. 

Oaspeții vor fi cazați în apartamentele de protocol doar cu aprobarea conducerii Universității din 

București. 

 Perioadele de cazare, capitolele de cheltuieli suportate de oaspeții locatari și modalitățile de plată ale 

acestora vor fi stabilite de conducerea Universității din București. 

5.1.CAZAREA OASPEȚILOR CARE BENEFICIAZĂ DE PREVEDERILE 

PROTOCOALELOR BILATERALE INTERNAȚIONALE 

1) Ambasada statului de provenienţă a lectorului străin trimite Ministerului Educației Naţionale 

(MEN) o notă de propunere de nominalizare şi CV-ul lectorului. 
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2) MEN trimite o scrisoare de recomandare şi CV-ul lectorului către Direcția Relații 

Internaționale (DRI) al Universității din București (UB). 

3) Administratorul financiar de la DRI trimite o sinteză a materialelor primite către conducerea 

facultăţii solicitate de lectorul străin. 

4) Conducerea facultăţii trimite o scrisoare de răspuns la solicitarea primită administratorului 

financiar de la DRI. 

5) Administratorul financiar de la DRI elaborează o scrisoare de răspuns la solicitarea formulată 

de MEN, în 2 exemplare. 

6) Administratorul financiar de la DRI trimite la MEN un exemplar al scrisorii de răspuns cu 

privire la solicitarea formulată. 

7) Administratorul financiar de la DRI ataşează un exemplar al scrisorii de răspuns la dosarul 

lectorului străin. 

8) MEN emite ordinul de numire a lectorului străin, în termenii acordului iniţial. 

MEN trimite la DRI al UB ordinul de numire a lectorului străin. 

9) Administratorul financiar de la DRI fotocopiază în 3 exemplare ordinul de numire a 

lectorului străin. 

10) Administratorul financiar de la DRI trimite câte un exemplar din ordinul de numire a 

lectorului străin către: 

a) Facultatea la care lectorul străin îşi va desfăşura activitatea; 

b) Direcţia Resurse Umane (DRU) din cadrul UB, împreună cu copii ale actelor lectorului străin; 

c) Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) din cadrul UB. 

 11) Administratorul apartamentelor din cadrul DPI tehnoredactează Dispoziția de primire 

(ANEXA 1) în baza căreia va fi cazat lectorul, în două exemplare (unul pentru DRI și celălalt pentru 

lector). Ambele exemplare vor fi avizate de Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția General 

Administrativă, Direcția Relații Internaționale și aprobate de Rectorul Universității din București. 

 12) Administratorul al DRI înmânează un exemplar al Dispoziției de primire lectorului 

împreună cu fotocopia ordinului de primire emis de MEN. Fotocopia celuilalt exemplar al Dispoziției 

de primire (cu semnătura de primire a lectorului) o transmite: Direcției Patrimoniu Imobiliar, Direcției 

General Administrative și Direcției Resurse Umane din cadrul UB. 

 13) Administratorul apartamentelor din cadrul DPI efectuează cazarea lectorului la ora stabilită 

de Direcția Relații Internaționale. 
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 14) Administratorul apartamentelor din cadrul DPI oferă lectorului locatar cheile 

apartamentului (un rând al cheilor apartamentului va rămâne în permanență la administratorul 

apartamentelor din cadrul DPI pentru rezolvarea unor probleme neprevăzute care ar putea să apară în 

apartament în lipsa lectorului locatar). La eliberarea apartamentului, lectorul locatar va restitui cheile 

administratorului apartamentelor din cadrul DPI. Locul de primire/restituire a cheilor va fi stabilit de 

Direcția Relații Internaționale împreună cu Direcția Patrimoniu Imobiliar. 

15) Administratorul apartamentelor din cadrul DPI înmânează lectorului locatar un exemplar al 

inventarului obiectelor și dotărilor aferente apartamentului împreună cu un set de instrucțiuni și 

recomandări utile locatarului în perioada cazării (un exemplar va rămâne la lector, iar celălalt cu 

semnătura de primire a lectorului va rămâne la DPI). 

Dispozițiile de primire vor fi emise în baza Ordinelor MEN cu privire la primirea lectorilor 

străini. Dispozițiile de primire vor fi avizate de Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția General 

Administrativă, Direcția Relații Internaționale și vor fi aprobate de Rectorul Universității din 

București.  

Dispozițiile de primire vor cuprinde condițiile în care va avea loc primirea, adresa 

apartamentului repartizat lectorului, capitolele de cheltuieli care vor fi suportate de lectori pentru 

perioada cazării în apartamentele UB și acceptul lectorilor pentru reținerea c/v cheltuielilor respective 

din salariile primite. 

Capitolele de cheltuieli care vor fi suportate de lectori vor fi stabilite în funcție de Ordinele 

MEN cu privire la primirea lectorilor străini după următoarele criterii: 

- Cheltuielile cu fondul de rulment și reparații, contravaloarea abonamentelor telefonice cât şi 

cheltuielile pentru abonamentele radio, tv, internet, etc vor fi suportate de Universitatea din 

Bucureşti. 

- Cheltuielile pentru utilizarea telefonului (c/v convorbirilor telefonice) vor fi suportate de 

lectorul locatar.  

- Cheltuielile cu chiria, întreținerea și energia electrică vor fi suportate de lectorul locatar doar 

dacă există specificații clare în acest sens în ordinele de primire emise de MEC 

- EX:  1) Dacă în ordin se dispune ”cazarea gratuită” dar fără alte specificații cu privire la 

plata de către lector a altor capitole de cheltuieli, UB va suporta cheltuielile pentru chirie, 

întreținere și energie electrică.  2) Dacă în ordin se dispune ”cazare gratuită cu excepția 

cheltuielilor de întreținere”, UB va suporta cheltuielile pentru chirie și energie electrică, iar 

lectorul va suporta c/v întreținerii, etc. 
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- Cheltuielile cu garanția estimată pentru o lună (contravaloare chirie și întreținere), va fi 

suportată de lector o dată cu prima reținere a primei luni de cazare conform Dispoziției 

de primire. 

Facilități acordate lectorilor locatari: 

 Lectorii pot fi scutiți de la plata cheltuielilor pentru perioadele în care nu utilizează 

apartamentele repartizate doar dacă aceștia înaintează în prealabil (cu cel puțin 15 zile 

calendaristice înainte) cerere scrisă conducerii Universității din București. 

Centralizarea și transmiterea la Direcția Resurse Umane: 

 Administratorul apartamentelor din cadrul DPI întocmește centralizatoare cu sumele 

care se vor reține de la lectorii străini pe statele de plata. Acestea vor fi aprobate de 

Directorul DPI și de Directorul General Administrativ și vor fi transmise Direcției 

Resurse Umane pentru operarea efectivă a reținerilor respective. 

5.2. CAZAREA OASPEȚILOR CARE NU BENEFICIAZĂ DE PREVEDERILE 

PROTOCOALELOR BILATERALE INTERNAȚIONALE 

 

1)Solicitantul (oaspete, colaborator UB, angajat UB) trimite o cerere de cazare, spre 

aprobare către conducerea Universității din București. Cererea va fi însoțită de o 

declarație pe proprie răspundere prin care solicitantul de obligă să elibereze apartamentul 

în maxim 5 zile calendaristice, de la solicitarea Universității din București, în cazul în 

care este nevoie. 

2)Ulterior aprobării cererii de cazare de către conducerea UB, administratorul 

apartamentelor de protocol din cadrul DPI tehnoredactează Dispoziția de primire, în baza 

căreia va fi cazat solicitantul cererii. Dispoziția de primire se va tehnoredacta în 2 (două) 

exemplare (unul pentru solicitant și celălalt pentru DPI). Ambele exemplare vor fi avizate 

de Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică și de Rectorul Universității din 

București. 

3)Dispoziția de primire va cuprinde condițiile în care va avea loc primirea, adresa 

apartamentului repartizat solicitantului, capitolele de cheltuieli care vor fi suportate de 

solicitant pentru perioada cazării în apartamentele UB și acceptul solicitantului pentru 

plata c/v cheltuielilor respective. 

4)Administratorul apartamentelor de protocol, înmânează un exemplar al Dispoziției de 

primire solicitantului împreună cu fotocopia cererii de cazare aprobată de către 

conducerea Universității din București. Fotocopia celuilalt exemplar al Dispoziției de  
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primire (cu semnătura de primire a solicitantului) o transmite: Direcției Patrimoniu 

Imobiliar. 

5)Administratorul apartamentelor din cadrul DPI efectuează cazarea solicitantului la ora 

stabilită de comun acord. 

6)Administratorul apartamentelor din cadrul DPI oferă solicitantului cheile 

apartamentului (un rând al cheilor apartamentului va rămâne în permanență la 

administratorul apartamentelor din cadrul DPI pentru rezolvarea unor probleme 

neprevăzute care ar putea să apară în apartament în lipsa lectorului locatar). La 

eliberarea apartamentului, soliciatntul va restitui cheile administratorului apartamentelor 

din cadrul DPI. Locul de primire/restituire a cheilor va fi stabilit de comun acord. 

7)Dacă în solicitarea aprobată de către Conducerea UB nu se specifică cuantumul 

cheltuielilor suportate de către solicitant, capitolele de cheltuieli vor fi suportate de 

solicitant astfel: chirie, întreținere, energie electrică, abonamentele de telefonie fixă, tv și 

internet.  

(Ex.1. Dacă în cerere se dispune ”cazarea gratuită” dar fără alte specificații cu privire la 

plata de către solicitant a altor capitole de cheltuieli, UB va suporta cheltuielile pentru 

chirie, întreținere și energie electrică; 2) Dacă în cerere se dispune ”cazare gratuită cu 

excepția cheltuielilor de întreținere”, UB va suporta cheltuielile pentru chirie și energie 

electrică, iar solicitatntul va suporta c/v întreținerii, etc). 

8)Administratorul apartamentelor de protocol ale UB, întocmește în baza listelor de 

întreținere, a facturilor de chirie, energie electrică și serv. de internet, tv și telefonie fixă, 

notele de calcul, pe care le transmite serviciului contabilitate, în vederea emiterii facturii 

solicitantului. 

9)La eliberarea apartamentului, solicitantul va restitui cheile administratorului 

apartamentelor din cadrul DPI. Locul de primire/restituire a cheilor va fi stabilit de 

comun acord. 

 

6. Responsabilități în derularea activității  

 
Nr. 

crt. 

Persoana implicatã (postul)/ 

acțiunea (operațiunea) 

Intocmire solicitare Aprobă cererea 

de cazare 

Efectuarea procedurilor de 

cazare lector in 

apartamentele de protocol 

 0 1 2 3 

1. Solicitant x   
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2. Conducerea UB  x  

3. Administrator patrimoniu din cadrul 

DPI 

  
x 

 

7.   Formular evidenţă modificări 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediţiei Revizia Data reviziei 

Nr. 

pag.  
Descriere modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartiment

ului 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1. 1. 31.10.2018 0 - 16 
Elaborare conform Ordin 

600/2018 
 

2. 1 31.10.2018 1  14 

Elaborare conform 

reglementări suplimentare : 

- pag. 8 – a fost introdusă 

prevederea referitoare la 

reținerea garanției 

- pag. 8 – a fost introdus un 

nou capitol 5.2.,cu privire la 

cazarea oaspeților care nu 

beneficiază de prevederile 

protocoalelor bilaterale 

internaționale. 

- pag. 9 – a fost modificat 

tabelul cu responsabilitățile 

în derularea activității. 

- pag. 13 – a fost înlocuită 

diagrama de proces cu noile 

modificări 

- Anexa nr. 1 ( Dispoziția de 

primire) a fost modificată 

prin introducerea la art. 5, 

pct. a) Garanție, 

reprezentând cv chiriei și 

întreținerii aferente unei 

luni. 

 

 

8. Formular analiză procedură  

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Directia de Relatii 

Internationale 
Alina Cristovici -      
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9.   Lista de distribuire a procedurii  

 

Nr. 

ex. 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

procedurii 

Semnătura 

Data 

retragerii 

procedurii 

Data intrării 

în vigoare a 

procedurii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. DPI 
Matache 

Radu Sorin 
 

Difuzare 

electronică 
  

Difuzare 

electronică 

2. DPI 
Solonari 

Emanuela 
 

Difuzare 

electronică 
  

Difuzare 

electronică 

3. DPI 
Bălan 

Corina 
 

Difuzare 

electronică 
  

Difuzare 

electronică 

4. 
Direcţia Relaţii 

Internaţionale 

Alina 

Cristovici 
 

Difuzare 

electronică 
 

 Difuzare 

electronică 

 

10.    Anexe 

10. 1 Diagramele de proces pentru realizarea activității:  

- Diagrama de proces pentru oaspeții care beneficiază de prevederile protocoalelor bilaterale 

internaționale 

- Diagrama de proces pentru oaspeții care nu beneficiază de prevederile protocoalelor bilaterale 

internaționale 
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DIAGRAMA DE PROCES 

PENTRU OASPEȚII CARE BENEFICIAZĂ DE PREVEDERILE PROTOCOALELOR 

BILATERALE INTERNAȚIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acte normative 

- Ordin 600/2018 

- Carta UB 

 

Ministerul Educaţiei Naţionale 

Ambasata statului de provenienţa a 

lectorului strain  

 

Trimite cãtre Ministerul Educaţiei Naţionale 

o notã de propunere de nominalizare şi CV-ul 

lectorului. 
 

 

 

Biroul Relaţii Externe din cadrul 

Universitãţii din Bucureşti 

Trimite o scrisoare de recomandare şi CV-ul 
lectorului cãtre Biroul Relaţii externe al 

Universitãţii din Bucureşti 

Trimite o sintezã a materialelor primite cãtre 

conducerea facultãţii solicitate de cãtre 
lectorul strãin 

Conducerea facultãţii solicitate de 

cãtre lectorul strãin 

Trimite o scrisoare de rãspuns la solicitarea 
primitã cãtre Biroul Relaţii Externe din 

cadrul UB 

Biroul Relaţii Externe din cadrul 

Universitãţii din Bucureşti 

Elaboreazã o scrisoare de rãspuns la solicitarea formulatã 

de MEN ĩn douã exemplare. 

Trimite la MEN un exemplar al scrisorii de rãspuns cu 

privire la solicitarea formulatã. 

Ataşeazã un exemplar al scrisorii de rãspuns la dosarul 
lectorului strãin. 

Emite ordinul de numire a 
lectorului strãin, ĩn 

termenii acordului iniţial. 

Trimite Biroului Relaţii 
Externe din cadrul UB 

ordinul de numire a 

lectorului strãin . 

Fotocopiazã ĩn trei exemplare ordinul de numire a lectorului strãin. 
Trimite câte un exemplar din ordinul de numire a lectorului strãin cãtre: 

- Facultatea la care lectorul strãin ĩşi desfãşoarã activitatea 

- Direcţia Resurse Umane din cadrul UB ĩmpreunã cu copii ale actelor 

lectorului strãin 

- Direcţia Patrimoniu Imobiliar din cadrul UB 
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DIAGRAMA DE PROCES 

PENTRU OASPEȚII CARE NU BENEFICIAZĂ DE PREVEDERILE PROTOCOALELOR 

BILATERALE INTERNAȚIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acte normative 

- Ordin 600/2018 
- Carta UB 

 

Conducerea UB 

Solicitant 

( oaspete, colaborator UB, angajat UB ) 

 

Trimite cãtre conducerea UB o cerere de 
cazare 

 

 
 

Trimite cererea aprobată către administratorul 

apartamentelor din București, în vederea 

emiterii Dispoziției de cazare 

Administratorul patrimoniu din 

cadrul DPI 

Tehnoredacteazã Dispoziţia de primire ĩn baza 
cãreia va fi cazat oapetele, ĩn douã exemplare 

(Ambele exemplare vor fi avizate de cãtre 

Direcţia Patrimoniu Imobiliar, Direcţia 

Economicã şi aprobate de cãtre Rectorul UB). 

Efectueazã cazarea oapetelui la ora stabilitã de comun acord. 

Oferã oaspetelui  locatar cheile apartamentului 

Intocmeşte notele de calcul cu contravaloarea cheltuielilor suportate 
de oaspete și le transmite Direcției Contabilitate în vederea emiterii 

facturii. Factura va fi transmisă oaspetelui pentru a fi achitată. 

Administratorul patrimoniu din 

cadrul DPI 

Tehnoredacteazã Dispoziţia de primire ĩn baza 

cãreia va fi cazat lectorul, ĩn douã exemplare 
(Ambele exemplare vor fi avizate de cãtre 

Direcţia Patrimoniu Imobiliar, Direcţia 
Economicã, Biroul Relaţii Externe şi aprobate de 

cãtre Rectorul UB). 

Efectueazã cazarea lectorului la ora stabilitã de cãtre reprezentantul 

Biroului Relaţii Externe din cadrul UB 

Oferã lectorului locatar cheile apartamentului 
Intocmeşte centralizatoare cu sumele care se vor reţine de la lectorii 

strãini pe statele de platã.  (acestea vor fi aprobate de cãtre directorul 

DPI şi de cãtre Directorul General administrativ şi vor fi transmise 
Direcţiei Resurse Umane pentru operarea efectivã a reţinerilor 

respective) 
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ANEXA 1. Model dispozitie primire lectori 

     

 

 

D I  S P O Z I Ț I E 

privind primire lectori 

nr. ……………. 

Rectorul Universității din București prof. dr. Marian  Preda, numit prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 

5617/20.12.2019. 

DISPUNE : 
Art. 1.Primirea doamnei/lui …………………………  din ………………………., pentru anul universitar ……………... 

Art. 2.Scopul – in calitate de lector de limba si literatura ……………….. 

Art. 3.Primirea are loc in baza ……………………………………………………………………………………… 

………………………. și a Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. ……………………...  

Art. 4.Pe perioada șederii Universitatea asigură salariu și cazare : 

Fondurile pentru plata salariului lunar :  ….. 

Locuință:        …… 

Art. 5.Cheltuieli suportate de profesor pentru cazarea la adresa : ………………………………… 

…………………………………………………………………… 

a) Garanție, reprezentând contravaloarea chiriei și întreținerii aferente unei luni, în cuantum de :……..….. 

b) Chirie :………..….. 

c) Intreținere :………………….... 

d) Energie electrică :……………………….. 

e) Utilizarea telefonului (cv. convorbiri) :……………………………….. 

f) Abonament radio, tv, internet, etc. :………………..….. 

Profesorul beneficiază de asistență medicală de urgență în conformitate cu legislația internă în vigoare, iar în conformitate 

cu O.G. nr. 32/2003, acesta va fi încadrat fără permis de munca si beneficiază de permis de ședere gratuit. 

Art. 6.Direcțiile : Relații Internaționale, Patrimoniu Imobiliar, General Administrativă, Resurse Umane și salarizare vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

R E C T O R, 

prof. univ. dr. Marian PREDA 

 

 

Director General Administrativ  
       

 

         

Director Patrimoniu Imobiliar                                                                                           Director Relații Internaționale 

       

 

 

     Întocmit,                                                      Birou Cooperare Internațională                           

  Adm. ap. din cadrul DPI           Adm. financiar 

 

 

Subsemnata/ul ……………………..  , am primit un exemplar din prezenta dispoziție și declar că sunt de acord cu reținerea 

contravalorii cheltuielilor prevazute la art. 5 din salariul meu lunar. 

Semnatura ..................................., data.............................. 

 

 


