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I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. Prin patrimoniu se înţelege totalitatea drepturilor şi obligaţiilor, cu valoare economică, care 

aparţin Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti şi asupra cărora instituţia are drept de administrare şi 

gestionare.  

 

Art. 2. Patrimoniul constituie suportul material al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, care îi 

permite sa funcţioneze în vederea realizării misiunii sale.  

În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, universităţile de stat sau 

particulare au patrimoniu propriu, pe care îl gestionează conform legii. Mai mult, acelaşi articol 

precizează că drepturile deţinute de universităţi asupra bunurilor din patrimoniul propriu pot fi 

drepturi reale, după caz, drept de proprietate sau dezmembrăminte ale acestuia, uz, uzufruct, 

servitute şi superficie, potrivit dispoziţiilor Codului civil, drept de folosinţă dobândit prin închiriere, 

concesiune, comodat şi altele asemenea sau drept de administrare, în condiţiile legii. În patrimoniul 

universităţilor pot exista şi drepturi de creanţă izvorâte din contracte, convenţii sau hotărâri 

judecătoreşti. Universităţile de stat pot avea în patrimoniu bunuri mobile şi imobile din domeniul 

public sau din domeniul privat al statului.  

Drepturile subiective ale universităţilor asupra bunurilor din domeniul public al statului pot fi 

drepturi de administrare, de folosinţă, de concesiune ori de închiriere, în condiţiile legii.  

 

Art. 3. Biroul Patrimoniu face parte din structura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti şi se 

subordonează Direcţiei Generale Administrative, conform organigramei UPG din Ploieşti. 

 

Art. 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului Patrimoniu stabileşte principii, reguli 

de bază şi specifice, pentru organizarea şi funcţionarea Biroului Patrimoniu, pentru coordonarea 

activităţilor şi îndeplinirea atribuţiilor personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestui 

Birou. 

 

Art. 5. Regulamentul stabileşte categorii de servicii, relaţii de subordonare, locuri de dispunere şi 

atribuţii specifice salariaţilor ce îşi desfăşoară activitatea în acest Birou. 

 

Art. 6. Activităţile de planificare, organizare, control şi evaluare specifice Biroului Patrimoniu revin 

şefului biroului patrimoniu. 

 

Art. 7. În limitele normelor legale, conducerea universităţii, prin directorul general administrativ, 

are dreptul să stabilească reguli, atribuţii şi măsuri specifice obiectivelor de îndeplinit in cadrul 

Biroului. 

 

 

II. ROLUL ŞI ATRIBUŢIILE BIROULUI PATRIMONIU 

 

Rolul Biroului Patrimoniu este de: 

Art. 8. Gestionare a activităţilor administrative patrimoniale la nivelul Universităţii. 
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Art. 9. Efectuare a demersurilor necesare în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a 

imobilelor din patrimoniul Universităţii. 

 

Art. 10. Asigurare a evidentei tuturor mijloacelor fixe intrate în patrimoniul Universităţii. 

 

Art. 11. Derulare, în condiţii optime şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, a activităţilor privind 

casarea şi declasarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de mică valoare. 

 

Art. 12. Întocmire a documentaţilor privind transferul de mijloace fixe şi obiecte de mică valoare în 

interiorul instituţiei şi către sau de la alte instituţii publice. 

 

Art. 13. Identificare a spatiilor temporar disponibile ce pot fi închiriate, în condiţiile legii, în 

vederea obţinerii de venituri extrabugetare şi efectuare a demersurilor necesare obţinerii aprobărilor 

pentru închiriere. organizarea licitaţiilor. 

 

Art. 14. Participare la activităţile privind inventarierea anuală a mijloacelor fixe şi obiectelor de 

mică valoare aflate în patrimoniul Universităţii. 

 

Biroul Patrimoniu răspunde de: 

Art. 15. Gestionarea şi dezvoltarea patrimoniului Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. 

 

Art.16. Obţinerea autorizaţiilor de funcţionare a imobilelor din patrimoniul Universităţii. 

 

Art. 17. Înscrierea, pe baza formelor legale, în registrul unic de inventar, a tuturor mijloacelor fixe 

intrate în patrimoniul Universităţii. 

 

Art. 18. Organizarea licitaţiilor privind închirierea spaţiilor temporar disponibile, În condiţiile legii. 

 

Art. 19. Asigurarea încadrării în condiţiile legale a activităţilor de închiriere a spatiilor temporar 

disponibile din Universitate, în vederea obţinerii de venituri extrabugetare. 

 

Art. 20. Întocmirea, încheierea şi urmărirea derulării contractelor atribuite în urma procedurilor de 

închiriere a spaţiilor temporar disponibile din Universitate. 

 

Art. 21. Sesizarea Oficiului Juridic în vederea rezilierii, rezoluţionării sau anularii contractelor de 

închiriere în situaţia nerespectării clauzelor contractuale sau constatării nerespectării dispoziţiilor 

legale la întocmirea contractelor. 

 

Art. 22. Întocmirea lunară de informări privind derularea contractelor de închiriere a spaţiilor 

temporar disponibile din Universitate şi prezentarea acestora Directorului General Administrativ. 

 

Art. 23. Centralizarea propunerilor primite de la facultăţi, servicii şi departamente privind casarea şi 

declasarea mijloacelor fixe şi obiectelor de mică valoare şi efectuarea în baza aprobărilor conducerii 

Universităţii şi MECS, a casărilor şi declasărilor. 
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Art. 24. Întocmirea documentaţiilor privind transferul de mijloace fixe şi obiecte de mică valoare în 

interiorul Universităţii şi către sau de la alte instituţii publice, pe baza solicitărilor de la facultăţi, 

servicii sau departamente şi a aprobărilor Conducerii Universităţii. 

 

Art. 25. Întocmirea, după caz, a documentelor informative sau situaţiilor statistice şi înaintarea 

acestora, cu aprobarea conducerii Universităţii, către organele solicitante de la nivel local (Primărie, 

Prefectură, Consiliu Local, Consiliu Judeţean şi organismele subordonate acestora) sau la nivel 

central (MECS, Guvernul şi organismele subordonate acestora). 

 

Art. 26. Salariaţii Biroului Patrimoniu au fost instruiţi în conformitate cu Regulamentul Intern al 

Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. 

 

 

III. RELAŢII ORGANIZATORICE ŞI FUNCŢIONALE ALE BIROULUI PATRIMONIU 

 

Art. 27. Biroul Patrimoniu are următoarele relaţii : 

a) Ierarhice. Se subordonează Directorului General Administrativ. 

b) Funcţionale cu compartimentele din cadrul DGA. 

c) Colaborare cu toate structurile si departamentele din cadrul Universităţii, cu organele şi 

organismele de control, ministere, cu furnizorii de material, prestatori, executanţi. 

d) Reprezentare. Reprezintă Universitatea, în limitele competenţelor delegate de conducătorii 

ierarhici. 

e) Autoritate. În limitele prevăzute de legislaţie, regulamentele şi procedurile care reglementează 

activitatea in Universitate. 

 

 

 

IV. ALTE RESPONSABILITĂŢI 

 

Art. 28. Prin intermediul salariaţilor săi, Biroul Patrimoniu îndeplineşte sarcinile ce ii revin privind 

respectarea disciplinei în muncă prin folosirea eficientă a timpului de lucru şi a capacităţilor de care 

dispune. 

 

Art. 29. Biroul Patrimoniu îşi desfăşoară activitatea cu respectarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Universităţii şi a legislaţiei în vigoare. 
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V. ORGANIGRAMA BIROULUI PATRIMONIU 

 

 
 

 

VI. DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 30. Neîndeplinirea în condiţii corespunzătoare şi la termenele stabilite a obligaţiilor prevăzute 

în prezentul regulament se sancţionează administrativ, material sau penal, după caz. 

 

Art. 31. Prezentul regulament va fi completat ori de cate ori apar modificări în prevederile legale în 

baza cărora s-a elaborat, inclusiv în cazul în care se schimbă organigrama. 

 

Art. 32. Respectarea prevederilor prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare, completat 

cu atribuţiunile şi sarcinile prevăzute în Fişa Postului, constituie sarcina de serviciu pentru 

personalul din cadrul Biroului Patrimoniu. 

 

Art. 33. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data de 29.09.2015, după aprobarea în Senatul 

Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. 

 

 

BIROU PATRIMONIU 

ŞEF BIROU PATRIMONIU 

ADMINISTRATOR  PATRIMONIU 


