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REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE A 
DEPARTAMENTULUI DE RELAŢII INTERNAŢIONALE 

Capitolul 1. Prevederi generale 
 
 

Art. 1. (1) Prezentul regulament conţine prevederi prin care se precizează obiectivele, 
structura organizatorică, atribuţiile şi modul de funcţionare a Departamentului de Relaţii 
Internaţionale, denumit pe scurt în cele ce urmează DRI. 

(2) Regulamentul de funcţionare a DRI este elaborat pe baza Cartei universitare 
a UTCB şi a reglementărilor legale. 
Art. 2. (1) DRI este o structură distinctă a UTCB, având drept misiune centrală 
dezvoltarea şi extinderea relaţiilor internaţionale ale UTCB, atât în cadrul programelor 
europene, cât şi în afara acestora. 

(2) DRI contribuie la încheierea de contracte instituţionale pentru participarea 
membrilor comunităţii universitare din UTCB la diferite acţiuni ale programelor 
comunitare ale Uniunii Europene. 

(3) DRI asigură cadrul de desfăşurare a mobilităţii studenţilor şi personalului 
didactic şi de cercetare, pe baza convenţiilor bilaterale încheiate de UTCB cu instituţii de 
învăţământ superior din străinătate. 

(4) DRI urmăreşte şi se implică în promovarea imaginii universităţii în ţară şi 
peste hotare. 

 

Capitolul 2. Organizare şi conducere 
 
 

Art. 3. (1) DRI este coordonat de Consiliului de administraţie al UTCB. 
(2) DRI este condus de un director, cadru didactic având funcţia de profesor, 

desemnat de Senat la propunerea Consiliului de administraţie al UTCB, pe o durată de 4 
ani. 
Art. 4. (1) DRI are următoarea structură de conducere: 

a) directorul departamentului; 
b) Consiliul DRI, format din reprezentanţii facultăţilor, reprezentantul Şcolii 

Doctorale şi reprezentantul Departamentului de Limbi Străine şi Comunicare, desemnaţi 
de structurile de conducere ale acestora. 

(2) DRI are în subordine următoarele unităţi: 

a) Oficiul pentru Relaţii Internaţionale; 
b) Biroul Erasmus+; 
c) Compartimentul de Informare şi Relaţii Publice. 
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(3) În cadrul unităţilor prevăzute la alin. (2) îşi desfăşoară activitatea personal 
angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată şi/sau determinată, în 
funcţie de necesităţi. Schema organizatorică este aprobată de Senatul universitar, la 
propunerea Consiliului de administraţie al UTCB. 
Art. 5. Consiliul DRI se întruneşte la solicitarea directorului sau a cel puţin unei treimi din 
numărul membrilor săi pentru: 

a) organizarea şi derularea procesului tehnic de selecţie a studenţilor, cadrelor 
didactice şi cercetătorilor care urmează să beneficieze de granturi pentru mobilităţi; 

b) stabilirea principiilor de acordare şi distribuire a fondurilor alocate prin 
Contractul Financiar anual dintre UTCB şi ANPCDEFP; 

c) pentru adoptarea hotărârilor curente. 
Art. 6. Directorul DRI poate participa la şedinţele Consiliului de administraţie al UTCB, în 
calitate de invitat. 
Art. 7. Directorul DRI poate fi revocat din funcţie de către Senatul universitar la 
propunerea Consiliului de administraţie al UTCB. 

 

Capitolul 3. Atribuţii 
 
 

Art. 8. Principalele atribuţii ale DRI sunt: 
a) promovarea dezvoltării cooperării bilaterale pe bază de convenţii cu parteneri 

de peste hotare şi reprezintă UTCB în organizaţii internaţionale; 
b) dezvoltarea şi întreţinerea bazelor de date privind proiectele internaţionale 

derulate în instituţie, acordurile bilaterale încheiate cu instituţii de învăţământ superior 
din stăinătate, participări ale membrilor comunităţii universitare la evenimente ştiinţifice 
internaţinale, mobilităţi ale studenţilor şi ale cadrelor didactice, precum şi asigurarea 
postării informaţiilor pe pagina web a universităţii; 

c) informarea potenţialilor beneficiari şi promotori de proiecte cu privire la 
programele comunitare; 

d) organizarea procesului tehnic de selecţie a beneficiarilor de mobilităţi, studenţi 
şi cadre didactice; 

e) organizarea şi monitorizarea modului de derulare a mobilităţilor studenţilor şi a 
cadrelor didactice participante la programele comunitare; 

f) gestionarea contractelor de finanţare încheiate cu Agenţia Naţională pentru 
Programe Comunitare; toate operaţiile financiare privind fondurile obţinute prin 
Contractul Financiar anual cu ANPCDEFP şi a celor proprii universităţii se vor derula 
prin Serviciul Financiar - Contabil al universităţii, fiind aprobate de contabilul şef şi 
rectorul UTCB; 

g) Consiliul DRI stabileşte criteriile de selecţie a studenţilor şi cadrelor didactice, 
beneficiari ai granturilor pentru mobilităţi; 
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h) DRI se preocupă de popularizarea peste hotare a universităţii, în vederea 
atragerii de studenţi şi doctoranzi străini; 

i) prin unităţile din subordine, DRI va asigura suport şi consiliere pentru studenţii 
şi doctoranzii străini, înscrişi la programele de studii ale UTCB; 

j) în domeniul informării şi relaţiilor publice, DRI asigură editarea unor materiale 
promoţionale şi de prezentare a universităţii şi asigură furnizarea către solicitanţi, potrivit 
legii, a informaţiilor de interes public privind UTCB. 

 
Capitolul 4. Baza materială 

 
 

Art. 9. Baza materială necesară desfăşurării activităţii DRI este asigurată de către 
UTCB, după aprobarea Consiliului de administraţie. 

 

Capitolul 5. Dispoziţii finale 
 
 

Art. 10. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul 
universitar. 
Art. 11. Modificarea prezentului regulament poate fi efectuată de către Senatul 
universitar, cu avizul favorabil al Consiliului de administraţie al UTCB. 

 

Aprobat de Senatul UTCB din 7 iulie 2011 şi revizuit în conformitate cu Ordinul MECS nr. 
4238/2015 
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