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Direcția Generală Administrativă

Serviciul reparații și întreținere

Serviciul privat propriu pentru situații 
de urgență

Biroul pază

Compartiment pază 1

Compartiment pază 2

Biroul transport naval

Biroul administrativ

Compartiment administrativ clădiri

Compartiment administrativ Brăila

Biroul transport auto

Compartiment protecția mediului

Serviciul intern de prevenire și 
protecție

Compartiment audit public intern

Direcția Generală Economică, 
Investiții și Relații Internaționale

Direcția cămine, cantine și proiecte 
studențești

Biroul administrativ complex 
studențesc

Biroul tehnic complex studențesc

Direcția achiziții și investiții
Serviciul tehnic și lucrări de investiții

Serviciul achiziții

Direcția management  financiar-
contabil

Serviciul financiar

Serviciul contabilitate

Biroul management financiar al 
proiectelor

Serviciul relații internaționale și 
interinstituționale

Control financiar preventiv

Direcția Generală Secretariat

Biroul acte studii

Serviciul secretariat

Secretariat rectorat

Secretariat doctorat

Secretariat facultăți

Secretariat DIDFR 

Secretariat DFCTT

Compartiment registratură

Compartiment arhivă

Centrul de consiliere și orientare în 
carieră

Departamentul pentru învățământ 
la distanță și cu frecvență redusă

Departamentul de formare 
continuă și transfer tehnologic

Compartiment formare continuă și 
învățământ terțiar

Compartiment transfer tehnologic

Serviciul cercetare-dezvoltare-
inovare

Biroul dezvoltare-inovare
Compartiment de management și 

valorificare a cercetării

Biroul lansare și monitorizare proiecte 
de cercetare

Compartiment consultanță și lansare 
proiecte de cercetare

Compartiment monitorizare proiecte 
de cercetare

Serviciul comunicare, promovare și 
relația cu mediul socio-economic

Biroul comunicare și promovare

Compartiment pentru relația cu 
mediul socio-economic

Serviciul mobilițăți internaționale și 
programe comunitare

Biroul mobilități internaționale

Biroul Erasmus

Serviciul bibliotecă și editura 
Universității

Biroul bibliotecă

Biroul editorial, multiplicare și 
copyright

Direcția juridică și resurse umane
Serviciul resurse umane 

Biroul personal 

Biroul salarizare

Biroul juridic

Departamentul de strategii 
universitare și asigurarea calității

Compartiment strategii universitare

Comisia de evaluare și asigurare a 
calității

Direcția generală informatizare și 
comunicații digitale

Serviciul informatizare și prelucrare 
date

Compartiment evidență studenți

Compartiment informatizare 
bibliotecă

Compartiment aplicații financiar-
contabile

Serviciul transmisii de date și rețele de 
calculatoare

Compartiment rețele de calculatoare

Compartiment aplicații de rețea

Compartiment suport tehnic
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Cancelaria Senatului

Aprobată de CA prin HCA 65/23.11.2017 și de Senat prin HS 181/28.11.2017 
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