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Capitolul I.
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Biroului Personal Salarizare.

Art. 2

Scopul principal al biroului este conducerea, coordonarea, asigurarea şi întocmirea tuturor

lucrărilor şi documentelor de personal sub forma cărora se materializează raporturile de muncă şi
raporturile contractuale ale salariaţilor, precum şi activităţile legate de salarizarea personalului,
arhivarea documentelor precum şi înregistrarea, repartizarea şi expedierea corespondenţei.
Art. 3 Relaţiile organizatorice în care este implicat Biroul Personal Salarizare sunt următoarele:
-

Relaţii ierarhice: este subordonat Directorului General Administrativ;

- Relaţii funcţionale: informează angajaţii cu privire la conţinutul şi modul de aplicare a
procedurilor de personal specifice universităţii, conform legislaţiei în domeniu;

- Relaţii de colaborare: cu conducerile facultăţilor şi şefii de compartimente;
- Relaţii de reprezentare: cu instituţiile de stat pe probleme de personal; cu furnizorii de
servicii de specialitate şi alţi terţi cu care intră în contact în interes de serviciu.

Capitolul II.
ATRIBUŢII şi RESPONSABILITĂŢI SPECIFICE BIROULUI
PERSONAL SALARIZARE
II.1 ATRIBUŢII SPECIFICE BIROULUI PERSONAL SALARIZARE
Art. 4 Atributiile specifice compartimentului personal - salarizare sunt urmatoarele:
- Gestionează resursele umane de la recrutare şi până la încetarea contractului individual de muncă,
- Organizează concursul de ocupare a posturilor vacante/temporar vacante pentru personalul
contractual, în baza H.G 286/2011,
- Participarea

la

concursurile

organizate

în

vederea

ocupării

posturilor

contractuale

vacante/temporar vacante,
- Asigură recrutarea, angajarea şi promovarea personalului contractual pe bază de competenţă, prin
concurs sau examen, conform prevederilor legale,
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- Întocmirea deciziilor referitoare la încadrare, sporuri şi indemnizaţii, schimbări de tranşe de
vechime, încetarea/suspendarea contractului individual de muncă,
- Întocmirea contractelor individuale de muncă,
- Întocmirea dosarelor personale ale angajaţilor,
- Înfiintarea, completarea şi transmirea REVISAL,
- Propune conducerii universităţii programul de perfecţionare a pregătirii profesionale a angajaţilor,
- Asigură întocmirea planificărilor anuale a concediilor de odihnă pentru toţi angajaţii universităţii,
- Verifică respectarea planificărilor anuale a concediilor de odihnă pentru toţi angajaţii universităţii,
- Participarea la elaborarea fişelor de post pentru toate posturile de la nivelul Direcţiei General
Administrative,
- Participarea la activitatea de actualizare a Regulamentului Intern al UAB, Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al UAB şi a Contractului Colectiv de Muncă la nivelul UAB,
- Participarea anuală la activitatea de elaborare a Structurii Organizatorice a personalului TESA,
didactic auxiliar şi de cercetare precum şi a Organigramei universităţii,
- Participarea la evaluările anuale,
- Verificarea pontajelor, comunicărilor de salarii, fişelor de activitate zilnică,
- Calculul plăţii cu ora pentru activităţile normate şi nenormate în statele de funcţii,
- Calculul concediilor medicale,
- Ţinerea evidenţei reţinerilor din salarii( pensie alimentară , rată CAR, popriri),
- Întocmirea statelor de plată,
- Întocmirea situaţiilor recapitulative privind plata salariilor,
- Întocmirea declaraţiei unice privind plata contribuţiilor la bugetul de stat,
- Întocmirea fişelor de activitate şi normare pentru activităţile nenormate în statele de funcţii ,
- Intocmirea fişelor individuale de plată pentru toţi angajaţii universităţii,
- Întocmirea adeverinţelor de salariu,
- Îndosarierea lunară a documentelor,
- Intocmirea diferitelor situaţii (M.E.C.S, Statistică, Direcţia de Finanţe, etc).

Art. 5 Atribuţiile specifice compartimentului arhivă sunt următoarele:
- Aplicarea corectă a Nomenclatorului Arhivistic al Universităţii,
- Constituirea corectă a arhivei curente,
- Preluarea anuală a arhivei curente,
- Păstrarea în bune condiţii şi în siguranţă a arhivei instituţiei.
- Efectuarea anuală, sau de câte ori este nevoie a selecţionării documentelor.

Art. 6 Atribuţiile specifice compartimentului registratură sunt următoarele:
- Înregistrarea corespondenţei în registrul tipizat,
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- Repartizarea corespondenţei, actelor interne,
- Primirea şi expedierea corespondenţei prin poştă,
- Gestionarea timbrelor.

II.2 RESPONSABILITĂŢI SPECIFICE BIROULUI PERSONAL SALARIZARE
Art. 7 Biroul Personal Salarizare are următoarele responsabilităţi :
- Respectarea legislaţiei muncii în cadrul universităţii,
-

Întocmirea corectă şi la timp a documentelor,

-

Răspunde de realismul şi corectitudinea informaţiilor furnizate,

-

Respectarea regimului de confidenţialitate a salariilor, sporurilor şi altor drepturi ale salariaţilor,
precum şi informaţiilor cu care intră în contact,

- Respectarea procedurilor de lucru elaborate la nivelul biroului,
- Promovarea în cadrul universităţii a unei culturi organizatorice bazate pe valori umane,
responsabilitate socială şi relaţii de muncă armonioase,
- Respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară,
- Respectarea prevederilor Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.

Capitolul III
DREPTURILE BIROULUI PERSONAL SALARIZARE
Art. 8 Biroul Personal Salarizare are următoarele drepturi:
-

Să exercite controlul asupra respectării prevederilor legislaţiei în domeniul resurselor umane şi
arhivării documentelor,

-

Să solicite, în condiţiile legii, de la compartimente informaţii şi alte documente care îi sunt
necesare în exercitarea atribuţiilor de serviciu,

-

Să colaboreze cu serviciile similare din alte universităţi, în scopul schimbului de experienţă,

-

Să participle la cursuri de instruire, conferinţe, seminarii, etc., pe subiecte ce ţin de
managementul resurselor umane, elaborarea şi implementarea procedurilor de personal,
elaborarea şi implementarea procedurilor de
specifice.
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arhivare, aplicarea corectă a legislaţiei

Capitolul IV.
LEGISLAŢIA SPECIFICĂ UTILIZATA IN CADRUL BIROULUI
PERSONAL SALARIZARE
Art. 9 Cadrul legislativ utilizat în cadrul Biroului Personal Salarizare este următorul :
Legea nr. 1 /2011 - Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

-

- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 284/2010 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
Legea nr. 76/2002 - privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu

-

modificările şi completările ulterioare;
-

Legea nr. 263 /2010 - Legea pensiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-

Legea nr. 63/2011 - Lege privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi
didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare ;

-

Legea nr. 571 /2003 - privind codul fiscal, cu modificările ulterioare;

-

H.G nr. 250 /1992 - republicată, privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din
administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările
şi completările ulterioare;

-

Ordinul MECTS nr. 5559/07.10.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea
concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ;

-

Ordinul MEN nr. 3.294 /1998 - privind stabilirea vechimii în învăţământ pentru persoanele provenite
din alte sectoare de activitate, care au profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii;

-

Legea bugetul asigurărilor sociale de stat - anual;

-

H.G privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată - anual

-

Legea nr. 283/14.12.2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din
O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;

- O.U.G. privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - anual ;
-

Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul Universităţii „ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
nr. 2326/10.04.2014;

- H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă al salariaţilor ;
-

H.G. nr. 286/23.03.2011

pentru

aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
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superioare a personalului

-

Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4422/15.06.2011 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului de
promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual;

-

Hotarârea nr. 457/ 04.05.2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea
posturilor didactice şi de cercetare vacante din învatamântul superior, cu modificările şi completările
ulterioare;

-

Ordinul MECTS nr. 6419/2011 privind aprobarea Nomenclatorului general de funcţii didactice şi de
cercetare auxiliare din învăţământul superior;

-

Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare;

-

Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sanătăţii în muncă;

-

H.G. nr. 1425/2006 - Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006;

-

O.U.G. nr. 111/ 08.12.2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu
modificările ulterioare;

-

O.U.G nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă;

-

Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, modificată şi completată prin Legea nr. 358/2002;

-

Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de
conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217/23.05.1996.

-

CARTA UNIVERSITĂŢII “1 DECEMBRIE 1918” din ALBA IULIA;

-

Regulamentul Intern al UNIVERSITĂŢII “1 DECEMBRIE 1918” din ALBA IULIA;

-

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al UNIVERSITĂŢII “1 DECEMBRIE 1918” din
ALBA IULIA.

Capitolul V.
CONDUCEREA BIROULUI PERSONAL SALARIZARE
Art. 10 Activitatea Biroului Personal Salarizare este organizată şi condusă de un şef de birou,
acesta fiind responsabil pentru activitatea eficientă a biroului.
În absenţa şefului de birou, sarcinile lui le indeplineşte o altă persoana desemnată de acesta.

7

Capitolul VI.
ORGANIGRAMA BIROULUI PERSONAL SALARIZARE

Biroul Personal
Salarizare
Total posturi
=8

Legendă:
C – post de conducere
E – post de execuţie

Posturi
Ocupate
=2E
Posturi
vacante
=1E

Posturi
Ocupate
=0
Posturi
vacante
=1E

Compartiment
Registratura
Total posturi =1

Posturi
vacante
=1E

1C

Compartiment
Arhiva
Total posturi =1

Posturi
Ocupate
=1E

Compartiment
Salarizare
Total posturi =3

Compartiment
Personal
Total posturi =2

Şef birou

Posturi
Ocupate
= 1C+4E
Posturi
vacante
=3E

Posturi
Ocupate
=1E
Posturi
vacante
=0

Capitolul VII.
DISPOZIŢII FINALE
Prezentul regulament a fost aprobat în şedinta de Senat din data de 21.01.2015 şi intră în
vigoare începând cu data de 22.01.2015.
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