Cod document
R-12.04-01

REGULAMENT
Regulament de organizare și funcționare a
Serviciului tehnic

Pag./Total pag.
Data

1/ 1
29.03.2013

Ediţie/Revizie

3/ 0 1 2 3 4 5

LISTA REVIZIILOR
Simbol
revizie

F 02.07/Ed.1

Ediţie/
Revizie

Cap./
Pag./
Paragr.

Conţinutul reviziei

Responsabilităţi
Elaborat

Verificat

Aprobat

SIM/R-12.04-01/Lista reviziilor

REGULAMENT
Regulament de organizare și funcționare a
Serviciului tehnic

Cod document
R-12.04-01
Pag./Total pag.
Data

1/ 6
29.03.2013

Ediţie/Revizie

3/ 0 1 2 3 4 5

Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1 – Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu următoarele prevederi legale:
- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;
- Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri
pentru realizarea locuinţelor;
- Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, completat şi modificat
cu Ordinul nr. 1.867 din 16 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009;
- HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
- Ordinul nr. 784 din 13 aprilie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi
decontare a execuţiei lucrărilor;
- HG nr. 264 din 13 martie 2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli,
criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice;
- Ordinul nr. 2487 din 29 noiembrie 1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
finanţarea investiţiilor instituţiilor publice prin trezoreria statului şi a Normelor metodologice
privind aplicarea de către trezoreriile statului a mecanismului de finanţare a investiţiilor
publice;
- Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii, modificată şi completată de
HG nr. 498 din 24 mai 2001;
- Legea nr. 587 din 29 octombrie 2002;
- Legea nr. 123 din 5 mai 2007;
- HG nr. 272 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al
calităţii în construcţii;
- HG nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente acestora, completata şi modificată de HG nr. 940 din 19 iulie
2006;
- HG nr. 1.303 din 24 octombrie 2007;
- HG nr. 766 din 21 noiembrie 1997, pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în
construcţii, modificata si completata de HG nr. 675 din 3 iulie 2002;
- HG nr. 622 din 21 aprilie 2004;
- HG nr. 1.231 din 1 octombrie 2008;
- Legea nr. 307/2006;
- Ordinul nr. 163/2007.
Art. 2 - Serviciul Tehnic se organizează şi funcţionează în baza organigramei aprobate prin Hotărâre
de Senat şi a prezentului Regulament de organizare şi funcţionare.
Art. 3 – Serviciul Tehnic implementează politicile şi strategiile adoptate de conducerea universităţii, în
baza legislaţiei în vigoare, privind gestiunea patrimoniul, administrarea spaţiilor universităţii,
mentenanţă, reparaţii şi transportul persoanelor şi mărfurilor în cadrul universităţii.
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Capitolul II. Structura organizatorică
Art. 4 – Conducerea operativă a Serviciul Tehnic este asigurată de un Şef de serviciu, numit în condiţii
legale.
Art. 5 – Serviciul este format din birouri si este organizat pe criterii de maxima flexibilitate.
Biroul reprezintă mediul organizatoric de baza, omogen sub aspect gestional, cu obiective sau activităţi
specifice. Biroul este condus de un sef de birou, numit în condiţiile legii.
Art. 6 – Conform organigramei aprobate de Senatul Universităţii, şefului Serviciul Tehnic îi sunt
direct subordonate următoarele structuri:
• Birou Investiţii-Dotări;
• Birou Întreţinere Patrimoniu şi P.S.I.;
Biroul Investiţii-Dotări: format din personalul responsabil cu achiziţiile publice de lucrări şi
servicii de proiectare a construcţiilor şi personalul tehnic de specialitate pentru supravegherea modului
de derulare a lucrărilor de construcţii şi instalaţii contractate. Activitatea Biroului de Investiţii-Dotări
este coordonată de un şef de birou.
Biroul întreţinere patrimoniu şi P.S.I. : format din personalul tehnic ce asigură urmărirea, buna
funcţionare, asigurarea utilităţilor, reparaţiile curente şi întreţinerea spaţiilor de învăţământ, cazare şi
masă din cadrul universităţii.
Activitatea Biroului întreţinere patrimoniu şi P.S.I. este coordonată de un şef de birou.
Capitolul III. Domenii de activitate pentru fiecare structură
Serviciul TEHNIC
Art. 7 – Serviciul Tehnic reprezintă structura care gestionează activităţile administrativ-patrimoniale la
nivelul universităţii şi funcţionează în cadrul Direcţiei Patrimoniu a Universităţii „Vasile Alecsandri”
din Bacău.
Prin natura activităţilor din sfera proprie de responsabilitate, Serviciul Tehnic are incidenţă la
nivel local (Primărie, Prefectura, Consiliul Local, Consiliul Judeţean si organismele subordonate
acestora) şi prin delegare şi la nivel central (Ministerul Educaţiei Naționale, Guvernul, Preşedinţia şi
organismele subordonate acestora).
Art. 8 – Atribuţiile Biroului Investiţii – Dotări privind investiţiile:
1. Propune Programul anual pentru achiziţiile publice de lucrări şi servicii de proiectare;
2. Propune constituirea şi organizarea comisiilor de evaluare a ofertelor şi de recepţie;
3. Propune şi fundamentează Lista de investiţii;
4. Planifică realizarea obiectivelor din Lista de investiţii;
5. Asigură participarea şi organizarea comisiilor de evaluare a ofertelor şi de recepţie;
6. Asigură urmărirea execuţiei lucrărilor prin dirigintele de şantier conform legislaţiei;
7. Întocmeşte şi urmăreşte până la finalizare contractele de proiectare sau de lucrări aferente
obiectivelor de investiţii;
8. Asigură decontarea serviciilor de proiectare şi a lucrărilor executate conform contractelor
încheiate şi a prevederilor legale în vigoare;
9. Urmăreşte şi ţine evidenţa privind modul de derulare a contractelor încheiate şi a respectării
clauzelor contractuale;
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10. Urmăreşte derularea contractelor de prestări servicii, avizează facturile şi confirmă
efectuarea serviciului respectiv;
11. Întocmeşte notele de fundamentare pentru promovarea obiectivelor de investiţii;
12. Realizează demersurile legale pentru aprobarea obiectivelor de investiţii şi atingerea
obiectivelor propuse;
13. Elaborează programe şi strategii de investiţii pe termen mediu şi lung;
14. Asigura consultanţă tehnică de specialitate, proiectare şi verificare a caietelor de sarcini în
vederea achiziţiei de lucrări şi prestări servicii;
15. Întocmeşte rapoarte anuale privind activitatea biroului.
Art. 9 - Atribuţiile generale ale Biroului Întreţinere Patrimoniu şi PSI privind întreţinerea:
1. Întreţinerea curentă a imobilelor pentru buna desfăşurare a procesului didactic;
2. Efectuarea demersurilor necesare în vederea obţinerii autorizaţiilor sanitare şi de funcţionare
a imobilelor din patrimoniul universităţii;
3. Asigurarea furnizării utilităţilor : apă rece, energie electrică, energie termică şi gaze naturale
la parametrii necesari desfăşurării procesului didactic, cercetării şi altor entităţi de pe platforma
didactică beneficiare ale acestora;
4. Acordarea asistenţei tehnice facultăţilor şi departamentelor la realizarea lucrărilor de
modernizare şi amenajare a spaţiilor, având ca sursă de finanţare veniturile proprii prin întocmirea
caietelor de sarcini aferente documentaţiilor de achiziţii şi urmărirea execuţiei lucrărilor şi derulării
contractelor atribuite;
5. Monitorizarea comportării în timp a imobilelor în vederea stabilirii priorităţilor de
intervenţie asupra acestora cu estimarea totodată a necesarului de fonduri din diferitele surse de
finanţare;
6. Identificarea spatiilor temporar disponibile care pot fi închiriate în condiţiile legii în vederea
obţinerii de venituri extrabugetare si efectuarea demersurilor necesare obţinerilor aprobărilor pentru
închiriere si organizarea licitaţiilor;
7. Efectuează instructajul introductiv general pentru noii angajaţi;
8. Verifică instructajele periodice pe linie de PSI;
9. Verifică periodic instinctoarele şi hidranţii interiori şi exteriori;
10. Întocmeşte şi revizuieşte planul de evacuare;
11. Emite permis de lucru cu focul.
Art. 10 - Acţiuni specifice privind întreţinerea:
1. Organizează efectuarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii, amenajări, programate în
următoarele situaţii:
1.1. decizii proprii în situaţii limită, defecţiuni, avarii;
1.2. pe baza referatelor emise şi aprobate de către celelalte sectoare/ compartimente ale
universităţii;
1.3. pe baza sesizărilor din partea studenţilor.
2. Verifică şi întreţine următoarele:
2.1. clădirile şi toate suprafeţele construite din patrimoniul universităţii;
2.2. spaţiile verzi ale campusului;
2.3. căile de acces pietonale sau carosabile, precum şi spaţiile de parcare;
2.4. mobilierul şi tâmplăria clădirilor din campus;
2.5. instalaţiile electrice, sanitare, canalizare, termice, gaze şi ventilaţie, atât din
interiorul clădirilor cât şi a celor exterioare.
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3. Organizează exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor proprii, sau ale agenţilor economici terţi,
prin intermediul cărora se asigură un consum raţional de utilităţi: gaz natural, apă rece, apă caldă
menajeră, căldură, energie electrică.
4. Muncitorii calificaţi pe diverse domenii, acţionează pe baza cunoştinţelor tehnice
profesionale dobândite, precum şi a celor de securitate şi sănătate în muncă, P.S.I. şi asigură
exploatarea raţională şi întreţinerea patrimoniului universitar.
5. Muncitorii efectuează lucrări în baza:
5.1. autorizaţiilor de lucru;
5.2. instrucţiuni tehnice interne de protecţie a muncii;
5.3. atribuţiilor de serviciu;
5.4. dispoziţii verbale;
5.5. procese-verbale;
5.6. propria răspundere;
5.7. obligaţiilor de serviciu.
Capitolul IV. Competenţe generale
Art. 11 – Şeful Serviciului Tehnic are următoarele atribuţii:
1. Face propuneri însoţite de fundamentări pentru modificarea structurii serviciului, o prezintă
directorul Direcţiei Patrimoniu pentru a fi supusă spre analiză şi dezbatere în Consiliul de
Administraţie şi în Senatul Universităţii;
2. Contribuie la managementul Universităţii în conformitate cu prevederile legale, cu hotărârile
Senatului şi a Consiliului de Administraţie, deciziile Rectorului, Directorului General Administrativ şi
ale Directorului Direcţiei Patrimoniu;
3. Răspunde de îndeplinirea deciziilor strategice şi de activitate curentă luate de conducerea
administrativă a universităţii, în conformitate cu prevederile legale în domeniile finanţe, buget,
achiziţii, investiţii, gestionarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului;
4. Iniţiază şi desfăşoară activităţi pentru gestionarea eficientă a resurselor Universităţii la
nivelul direcţiei pe care o conduce, întreprinde şi propune acţiuni pentru obţinerea de resurse
suplimentare de finanţare;
5. Coordonează şi urmăreşte activitatea de investiţii din cadrul Universităţii şi a personalului
din cadrul serviciului;
6. Organizează, coordonează şi verifică achiziţiile publice de lucrări şi servicii de proiectare a
construcţiilor. Răspunde de modul în care este respectată legislaţia în domeniu privind achiziţiile
publice de lucrări şi servicii de proiectare. Face parte din comisiile de evaluare a ofertelor pentru
achiziţiile publice de lucrări şi servicii de proiectare;
7. Urmăreşte şi coordonează activitatea dirigintelui de şantier din subordine;
8. Asigură legătura permanenta cu constructorii şi proiectanţii privind lucrările contractate, iar
prin dirigintele de şantier rezolvă toate problemele de execuţie sau de proiectare;
9. Se informează de la persoana desemnată cu urmărirea în timp a construcţiilor şi instalaţiilor,
iar în funcţie de sesizările acesteia şi procesele-verbale privind controlul periodic al construcţiilor şi
instalaţiilor face propuneri de investiţii noi, consolidări, reabilitări sau reparaţii capitale;
10. Prin delegare poate asigură legătura cu compartimentele de specialitate din cadrul MEN şi
întocmeşte toate documentele necesare derulării procesului investiţional;
11. Întocmeşte şi promovează propuneri pentru obiective noi. Elaborează nota de fundamentare
pentru aprobarea obiectivelor noi;
12. Păstrează evidenţa cheltuielilor şi a restului de executat pentru fiecare obiectiv în parte;
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13. Asigură documentaţia tehnico-economică necesară planificării şi realizării investiţiilor;
14. Verifică şi urmăreşte contractarea, executarea şi descrierea lucrărilor din lista de investiţii şi
reparaţii a universităţii;
15. Răspunde şi asigură respectarea legislaţiei, prin personalul din subordine pentru toate
contractele de lucrări de proiectare aflate în derulare;
16. Elaborează propuneri de rezolvare a lipsurilor sau a neconformităţilor constatate în
documentaţii sau la lucrările de investiţii reparaţii;
17. Participă la întocmirea şi executarea bugetului;
18. Răspunde, verifică şi urmăreşte prin dirigintele de şantier sau alte categorii de personal cu
atribuţii în acest sens, contractarea, execuţia şi decontarea lucrărilor în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
19. Propune comisiile de recepţii la lucrările de construcţii şi instalaţii;
20. Răspunde, prin dirigintele de şantier, de exactitatea datelor înscrise în situaţiile de lucrări
pentru lucrările contractate atât din punct de vedere tehnic cât şi valoric;
21. Propune sancţiuni disciplinare pentru salariaţii din subordine;
22. Raportează Directorului Direcţiei Patrimoniu, săptămânal sau ori de câte ori i se solicită,
informaţii asupra activităţii curente din domeniile ce intră în responsabilitatea lui;
23. Asigură aducerea la îndeplinire a deciziilor, pe domeniul sau de competenţă, controlează
executarea acestor decizii, evaluează executarea lor.
24. Poate primi şi alte sarcini pe care Directorul Direcţiei Patrimoniu i le deleagă în scris.
Art. 12 – Atribuţiuni pe linie tehnică:
1. Reprezintă serviciul în relaţiile cu terţi, în baza împuternicirii date de Directorul Direcţiei
Patrimoniu;
2. Organizează, coordonează, conduce, şi îndrumă activitatea din cadrul serviciului;
3. Asigură informarea permanentă şi aduce la îndeplinire dispoziţiile primite din partea
directorului direcţiei patrimoniu în legătură cu activitatea serviciului;
4. Colaborează cu personalul didactic şi cu celelalte structuri administrative;
5. Prezintă structurilor ierarhice superioare materiale informative în legătură cu activitatea
serviciului;
6. Face propuneri privind fundamentarea bugetului de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii
serviciului;
7. Întocmeşte proiecte de decizii, dispoziţii, referate potrivit competenţelor;
8. Elaborează şi semnează fişa postului pentru subalterni, le revizuieşte şi actualizează în
funcţie de legislaţia în vigoare şi strategia de ansamblu a universităţii;
9. Evaluează anual performanţele profesionale individuale pentru subalterni;
10. Face propuneri, conform legii, privind acordarea de stimulente pentru angajaţii din cadrul
serviciului;
11. Propune, în condiţiile legii, sancţiuni disciplinare pentru personalul din subordine;
12. Întocmeşte programul de efectuare a concediilor de odihnă pentru personalul din cadrul
serviciului;
13. Repartizează corespondenţa primita în cadrul serviciului, urmăreşte şi răspunde de
soluţionarea în termen;
14. Efectuează în condiţiile legii instructajul S.S.M. şi P.S.I. pentru personalul din subordine;
15. Propune şi urmăreşte dotarea personalului din subordine cu echipament de lucru şi
protecţie;
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16. Asigură cunoaşterea şi implementarea legislaţiei, din domeniul său de activitate,
personalului din subordine;
17. Vizează pontajele pentru personalul din subordine;
18. Răspunde de păstrarea secretului operaţiunilor desfăşurate în cadrul serviciului.
Capitolul V. Dispoziții finale
Art. 13 – Salariaţii Serviciului Tehnic din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău sunt
obligaţi sa cunoască, să respecte şi să aplice prevederile prezentului regulament.
Art. 14 – Neîndeplinirea in condiţii corespunzătoare şi la termenele stabilite a obligaţiilor prevăzute in
prezentul regulament, de către salariaţi, se sancţionează administrativ, material sau penal, după caz.
Art. 15 – Prezentul regulament va fi completat ori de cate ori apar modificări in prevederile legale in
baza cărora s-a elaborat, inclusiv în cazul în care se schimbă organigrama.
Art. 16 – Respectarea prevederilor prezentului Regulament de organizare şi funcţionare, completat cu
atribuţiunile şi sarcinile prevăzute în Fisa postului, constituie sarcina de serviciu pentru tot personalul
din cadrul Serviciului Tehnic.
Art. 17 – Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Senatul Universităţii din data de 31.01.2013 și
intră în vigoare cu data de 31.01.2013, după avizarea de către MEN a Cartei Universității ”Vasile
Alecsandri” din Bacău.
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