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REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare a Biroului de Analiză şi Strategie Financiară 

Dispoziţii generale 

Biroul de Analiză şi Strategie Financiară a fost înfiinţat ca structură suport, regăsindu-se în 

Organigrama aprobată de către Senatul Universităţii Transilvania din Braşov prin HS 

nr.7/12.06.2012, pct. 6. – Organigrama Universităţii (Anexa 4). Cadrul legislativ care 

guvernează acest domeniu este dat de Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011. 

Structura Organizatorică 

         Art.1 Biroul de Analiză şi Strategie Financiară este un birou funcţional în cadrul 

structurii Universităţii Transilvania din Braşov. Biroul este condus de către un coordonator 

numit de către Rector pentru un mandat de 4 ani, validat de către Senatul Universităţii şi are 

personal propriu.     

         Art.2 La nivel decizional Biroul de Analiză şi Strategie Financiară este subordonat 

Rectorului,  legătura fiind asigurată prin coordonatorul biroului. 

Atribuţiile Biroului de Analiză şi Strategie Financiară                                                                                                                                          

          Art.3 Biroul de Analiză şi Strategie Financiară are următoarele atribuţii: 

 Analizează zilnic fluxurile de încasări şi plăţi, pe tipuri de activităţi şi prezintă 

ordonatorului de credite situaţia cash-flowului; 

 Analizează şi propune soluţii de îmbunătăţire a evidenţelor extra-contabile ale tuturor 

activităţilor generatoare de venituri; 

 Analizează şi propune măsuri de eficientizare a cheltuielilor Universităţii Transilvania 

pe categorii, după natura economică a acestora; 

 Participă la elaborarea proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi la stabilirea 

strategiilor financiare pe termen scurt şi mediu; 

 Analizează periodic situaţia financiară a proiectelor derulate de către Universitatea 

Transilvania din Braşov, în vederea stabilirii cash-flowului şi a cofinanţărilor; 

 Elaborează situaţiile şi realizează analizele solicitate de către organele de conducere 

ale Universităţii Transilvania din Braşov.      
 

          Art.4 În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Biroul de Analiză şi Strategie Financiară 

colaborează cu: 

- Organele de conducere ale Universităţii Transilvania din Braşov; 
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- Serviciul Financiar-Contabil; 

- Direcţia de Resurse Umane; 

- Biroul de Audit Public Intern; 

- Biroul de achiziţii; 

- Celelalte compartimente din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov pentru 

culegerea de date, în vederea realizării analizelor solicitate şi a acordării de 

consultanţă de specialitate. 
 

Dispoziţii finale 

Art.5 Salariaţii Biroului de Analiză şi Strategie Financiară din cadrul Universităţii 

Transilvania sunt obligaţi să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile prezentului 

Regulament.          

  Art.6 Prezentul Regulament va fi completat şi/sau modificat la solicitarea conducerii 

Universităţii Transilvania din Braşov. 

Prezentul Regulament a fost  aprobat în şedinţa Senatului Universităţii 

Transilvania din Braşov din data de 28.09.2012. 

 

Preşedinte SENAT, 

Prof.univ.dr. Emil STOICA 

                         


