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Capitolul I
INTRODUCERE
Art. 1

Prezentul regulament stabileşte dispoziţii speciale privind disciplina muncii în cadrul Universităţii
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi dispoziţii generale privind raporturile dintre universitate şi
angajaţii/voluntarii săi.
Art. 2

Regulamentul este alcătuit pe baza prevederilor următoarelor acte normative:
1. Legea nr. 53/2003 – CODUL MUNCII -R;
2. Contractul Colectiv de Muncă la nivel de ramură învăţământ superior şi cercetare;
3. Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;
4. Legea voluntariatului nr. 78/2014
5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile
publice;
6. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.
Art. 3

Regulamentul Intern constituie parte integrantă a Cartei Universităţii „1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia şi este elaborat de către universitate cu consultarea organizaţiei sindicale.
Art. 4
(1) Acest regulament conţine procedurile şi prescripţiile cu caracter general, potrivit cărora se
desfăşoară activitatea în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
(2) Activitatea specifică postului pe care îl ocupă fiecare angajat este reglementată de fişa postului şi de
procedurile şi prescripţiile elaborate pentru facultatea, departamentul, serviciul, biroul, compartimentul
în care îşi desfăşoară activitatea fiecare salariat.
Art. 5
(1) Conducătorul locului de muncă are obligaţia să furnizeze salariaţilor subordonaţi informaţiile
necesare referitoare la prevederile acestui regulament.
(2) Regulamentul Intern îşi produce efectele faţă de salariaţi din momentul aducerii lui la cunoştinţa
acestora.
(3) După aprobare, Regulamentul Intern se va afişa pe site-ul: www.uab.ro şi va putea fi consultat la
Biblioteca Universităţii.
(4) Aducerea la cunoştinţa salariaţilor a conţinutului Regulamentului Intern privind drepturile şi
obligaţiile personalului se va face de către şeful direct al fiecărui angajat prin consemnare într-un proces
verbal, pe bază de semnătură a salariaţilor.
(5) Regulamentul se revizuieşte periodic în concordanţă cu modificările de natură legislativă la nivelul
angajatorului sau al proceselor de muncă.
(6) Având în vedere caracterul dinamic al evoluţiei activităţii instituţiei, este posibil ca unele prevederi
ale prezentului regulament să se modifice înainte de revizuirea lui. În acest caz, deciziile Senatului, ale
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Consiliului de Administraţie şi ale Biroului Consiliului de Administraţie devin obligatorii şi au caracter
de anexă la prezentul regulament.
(7) Prevederile Regulamentului sunt obligatorii pentru toţi salariaţii, indiferent de durata contractului
individual de muncă (determinată, nedeterminată), durata muncii (normă întreagă sau timp parţial) şi de
poziţia ierarhică a acestora.
(8) Persoanele din afara Universităţii, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acesteia, sunt obligate să
respecte dispoziţiile prezentului Regulament.
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Capitolul II
REGULI PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII
2.1. Reguli privind sănătatea şi securitatea muncii
Art. 6
(1) În scopul aplicării şi respectării în cadrul Universităţii a principiilor generale referitoare la
prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de
risc şi accidentare, informarea, consultarea, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi
direcţiile generale pentru implementarea acestor principii sunt stabilite regulile privind sănătatea şi
securitatea muncii.
(2) Universitatea asigură condiţii ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în
domeniul securităţii şi sănătăţii muncii, în special, sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru,
specifice locului de muncă şi postului său, în următoarele situaţii:
1. la angajare;
2. la schimbarea locului de muncă sau la trecerea în altă funcţie;
3. la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;
4. la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
5. la executarea unor lucrări speciale.
(3) Instruirea prevăzută la alineatul (2) trebuie să fie :
a. adaptată evoluţiei riscurilor sau apariţiei unor noi riscuri;
b. periodică şi ori de câte ori este necesar;
(4) Universitatea, ca angajator, asigură pentru angajaţi, sau cei care lucrează temporar sau desfăşoară
diverse activităţi în cadrul său, să primească instrucţiunile adecvate referitoare la riscurile legate de
securitate şi sănătate în muncă, pe durata desfăşurării activităţilor.
(5) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătaţii în muncă au
dreptul la instruire corespunzătoare din partea inspectorului de specialitate din cadrul Compatimentului
SSM .
Art. 7
În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de
muncă şi a bolilor profesionale, universitatea are următoarele obligaţii:
1. adoptă, din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor, a echipamentelor de muncă,
precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabricaţie, soluţii conforme prevederilor legale în vigoare
privind securitatea şi sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile
de accidentare şi de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor;
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2. întocmeşte un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de
altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care îl aplică corespunzător condiţiilor de muncă specifice;
3. obţine autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătaţii în muncă, înainte de
începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale;
4. stabileşte pentru personal, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile care-i revin în domeniul
securităţii şi sănătaţii în muncă, corespunzator funcţiilor exercitate;
5. elaborează instrucţiuni proprii, în spiritul legii, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor
de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de
muncă;
6. asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul
de prevenire şi protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, prin angajaţii desemnaţi;
7. ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii angajaţilor, cum ar fi afişe,
pliante, filme, cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă;
8. asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta
este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare;
9. ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică;
10. angajează numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, a testării psihologice a
aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute şi asigură controlul medical
periodic şi, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării;
11. ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;
12. asigură funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de
măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive
degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice;
13. prezintă documentele şi oferă informaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau
al efectuării cercetării evenimentelor;
14. asigură realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al
cercetării evenimentelor;
15. desemnează, la solicitarea inspectorului de muncă, angajaţii care să participe la efectuarea
controlului sau la cercetarea evenimentelor;
16. nu modifică starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de
cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente sau ar periclita viaţa accidentaţilor şi a
altor persoane;
17. asigură echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
18. asigură echipamente individuale de protecţie;
19. acordă, obligatoriu, echipament individual de protecţie nou, în cazul degradării sau al pierderii
calităţilor de protecţie;
20. asigură accesul angajaţilor la serviciul medical de medicina muncii şi acordarea primului ajutor în
cazul accidentelor de muncă;
21. propune sancţiuni pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă;
22. propune clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de
servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
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23. Evaluarea riscurilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă la nivelul Universităţii, inclusiv
pentru grupurile sensibile la riscuri specifice, trebuie revizuită, cel puţin, în următoarele situaţii:
a) ori de câte ori intervin schimbări sau modificări în ceea ce priveşte tehnologia, echipamentele de
muncă, substanţele ori preparatele chimice utilizate şi amenajarea locurilor de muncă/posturilor de
muncă;
b) după producerea unui eveniment;
c) la constatarea omiterii unor riscuri sau la apariţia unor riscuri noi;
d) la utilizarea postului de lucru de către un lucrător aparţinând grupurilor sensibile la riscuri
specifice;
e) la executarea unor lucrări speciale. ../Downloads/CC.doc;CI.doc;ROI.doc;ROF.doc - ###
24. Numeşte reprezentanţi cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, după cum
urmează :
- câte un lucrător pentru fiecare departament
8
- un lucrător pentru Direcţia General Administrativă
1
- un lucrător pentru Centrele adminstrativ funcţionale
(Managementul cercetării, dezvoltării, inovării; Relatii internationale;
Managementul calităţii; Invăţământ la distanţă; Informare, consiliere
şi orientare în carieră, Editura AETERNITAS )
1
--------Total
10
Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
trebuie să îndeplinească cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
corespunzătoare cel puţin nivelului de bază (curs de 40h).
25. Constituie Comitetul de Sănătate şi Securitate în Muncă (C.S.S.M).
C.S.S.M. este format din 7 membrii, din care 3 reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în
domeniul securităţii şi sănătaţii în muncă, 3 reprezentanţi ai conducerii Universităţii şi un preşedinte
care este rectorul Universităţii sau reprezentantul său legal. Reprezentantul compartimentului intern de
prevenire şi protecţie este secretarul C.S.S.M.
Atributiile C.S.S.M. sunt:
a)analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi
protecţie;
b)urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare
realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
c)analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele
asupra securităţii şi sănătăţii, lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;
d)analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a
echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
e)analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie,
precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;
f)propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la
riscuri specifice;
g)analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc
atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;
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h)urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea
în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;
i)analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor
profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în
planul de prevenire şi protecţie;
j)analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor
produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
k)efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un
raport scris privind constatările făcute;
l)dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către rectorul
Universitatii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile
care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de
prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.
Art. 8
Aplicarea normelor de protecţie, securitate şi sanătate în muncă, precum şi a măsurilor organizatorice
întreprinse de universitate va fi asigurată de fiecare persoană încadrată în muncă, pe parcursul întregii
perioade de derulare a contractului de muncă prin:
1. însuşirea şi respectarea normelor de securitate în muncă şi a măsurilor de aplicare a acestora stabilite
de universitate;
2. desfăşurarea activităţii astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire
profesională atât persoana proprie, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă;
3. aducerea imediată la cunoştinţa conducătorului locului de muncă a oricărei defecţiuni tehnice sau a
altei situaţii care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
4. aducerea imediată la cunoştinţa şefului direct a accidentelor de muncă suferite de persoana proprie şi
de alte persoane participante la procesul de muncă;
5. oprirea lucrului la apariţia oricărui eveniment, indiferent de gradul său de pericol, generator de
producerea unui accident şi informarea imediată a conducătorului locului de muncă;
6. utilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru care i-a
fost acordat;
7. acordarea relaţiilor solicitate de organele de control şi de cercetare în domeniul protecţiei muncii;
8. prezentarea la vizita medicală pentru angajare şi la examenul medical periodic;
9. respectarea normelor de igienă personală;
10. întreţinerea curăţeniei şi igienei la locul de muncă;
11. evitarea prezenţei la muncă în stare de oboseală sau într-o stare fizică care poate pune în pericol
sănătatea altor persoane;
12. păstrarea curăţeniei în sălile şi pe culoarele de acces, pe scările şi în grupurile sanitare comune;
13. verificarea, curăţarea, întreţinerea şi depozitarea corespunzătoare a aparaturii, uneltelor şi sculelor
folosite în timpul lucrului;
14. asigurarea în permanenţă a ventilaţiei corespunzătoare şi a iluminării uniforme, suficiente la locul de
muncă;
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Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Art. 9
Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul Universitatii se
efectuează în timpul programului de lucru.
Perioada în care se desfăşoară instruirea este considerată timp de muncă.
Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cuprinde 3 faze:
a)instruirea introductiv-generală;
b)instruirea la locul de muncă;
c)instruirea periodică.
La instruirea personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă vor fi folosite mijloace, metode
şi tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstraţia, studiul de caz, vizionări de filme, diapozitive,
proiecţii, instruire asistată de calculator.
Conducerea Universităţii are obligaţia să asigure baza materială corespunzătoare unei instruiri
adecvate.
Universitatea trebuie să dispună de un program de instruire - testare, pe meserii sau activităţi.
Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se consemnează în mod
obligatoriu în fişa de instruire individuală, cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei instruirii.
Completarea fişei de instruire individuală se va face cu pix cu pastă sau cu stilou, imediat după
verificarea instruirii.
După efectuarea instruirii, fişa de instruire individuală se semnează de către lucrătorul instruit şi de
către persoanele care au efectuat şi au verificat instruirea.
Fişa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă şi va fi însoţită de o
copie a fişei de aptitudini, completată de către medicul de medicina muncii în urma examenului medical
la angajare.
Instruirea introductiv-generală se face în grupe de maximum 20 de persoane. de către un lucrător al
serviciului intern de prevenire şi protecţie
Lucrătorii nu vor putea fi angajaţi dacă nu şi-au însuşit cunoştinţele prezentate în instruirea
introductiv-generală.
Instruirea la locul de muncă se face de către conducătorul direct al locului de muncă, în grupe de
maximum 20 de persoane.
Fişa de instruire se păstrează de către conducătorul locului de muncă.
Instruirea la locul de muncă se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către serviciul intern de
prevenire şi protecţie şi aprobate de către rector, care vor fi păstrate la persoana care efectuează
instruirea.
Începerea efectivă a activităţii la postul de lucru de către lucrătorul instruit se face numai după
verificarea cunoştinţelor de cate şeful ierarhic superior celui care a făcut instruirea şi se consemnează în
fişa de instruire individuală.
Instruirea periodică se efectuează de către conducătorul direct al locului de muncă.
Verificarea instruirii periodice se face de către şeful ierarhic al celui care efectuează instruirea şi prin
sondaj de către serviciul intern de prevenire şi protecţie care vor semna fişele de instruire ale
lucrătorilor, confirmând astfel că instruirea a fost făcută corespunzător.
Instruirea periodică se va completa în mod obligatoriu şi cu demonstraţii practice.
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Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către serviciul intern de prevenire şi
protecţie şi aprobate de către rector, care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea.
Prin conducător direct al locului de muncă se înţelege în cazul cadrelor didactice, directorul de
depatament iar in cazul administraţiei, sefii de birou, servicii sau compartimente. Verificarea instruirii se
va face în primal caz de catre decani iar pentru sectorul administrativ de directorul general
administrativ sau de directorul general adjunct.
Reguli privind instruirea şi însoţirea persoanelor aflate in Universitate cu acordul rectorului.
Persoanelor aflate în Universitate cu acordul rectorului li se va efectua un instructaj de către
conducătorul locului de muncă unde se află persoanele, instructaj care un va depăşi 10 – 15 min. şi se
va consemna într-un proces-verbal. Persoanele vor fi insoţite de conducătorul locului de muncă sau
reprezentantul acestuia.
Art. 10
Prevederile legate de regulile de securitate şi sănătate a muncii în cadrul Universităţii se
completează cu prevederile Contractului Colectiv aplicabil , precum şi cu prevederile legislaţiei specifice
în domeniu.
2.2.Reguli privind igiena, protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă a salariatelor gravide şi/sau mame,
lăuze sau care alăptează
Art. 11
Pe baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2003, privind protecţia maternităţii la locurile de
muncă, se definesc următorii termeni:
1. salariata gravidă este femeia care anunţă în scris Universitatea asupra stării sale fiziologice de
graviditate şi anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist,
care să îi ateste această stare;
2. salariata care a născut recent este femeia care şi-a reluat activitatea după efectuarea concediului de
lăuzie şi solicită angajatorului în scris măsurile de protecţie prevăzute de lege, anexând un document
medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a născut;
3. salariata care alăptează este femeia care, la reluarea activităţii după efectuarea concediului de lăuzie,
îşi alăptează copilul şi anunţă angajatorul în scris cu privire la începutul şi sfârşitul prezumat al
perioadei de alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de
familie în acest sens;
4. concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mamă are obligaţia să îl
efectueze după naştere, în cadrul concediului pentru sarcină şi lăuzie cu durata totală de 126 de zile, de
care beneficiază salariatele în condiţ iile legii.
Art. 12
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2003, privind protecţia maternităţii la locurile de
muncă, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia îşi asumă următoarele obligaţii:
1. să prevină expunerea salariatelor gravide şi/sau mame, lăuze sau care alăptează la riscuri ce le pot
afecta sănătatea şi securitatea, şi să nu le constrângă la efectuarea unor munci dăunătoare sănătăţii sau
stării lor de graviditate ori copilului nou-născut, după caz;
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2. dacă o salariată gravidă şi/sau mamă, lăuză sau care alăptează îşi desfăşoară activitatea într-un loc
de muncă care prezintă riscuri asupra sarcinii sau alăptării, angajatorul îi modifică condiţiile de muncă,
sau programul de lucru, sau îi oferă alt loc de muncă fără riscuri, la cererea scrisă a salariatei;
3. să anunţe în scris salariatele asupra evaluării privind riscurile la care pot fi expuse la locurile lor de
muncă;
4. să acorde celelalte drepturi cuvenite salariatelor gravide şi/sau mame, lăuze sau care alăptează,
prevăzute în legislaţia în vigoare.
Art.13
Universitatea nu îşi asumă obligaţia respectării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.96/2003, privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, dacă salariata în cauză nu anunţă în scris
angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate, cu documente doveditoare anexate, eliberate de
medicul de familie sau de medicul specialist.
2.3 Reguli privind primul ajutor, situaţii de urgenţă, evacuarea lucrătorilor, pericolul grav şi iminent
Art. 14
În scopul aplicării şi respectării regulilor privind primul ajutor, situaţiile de urgenţă, evacuarea
lucrătorilor, pericolul grav şi iminent, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia are
următoarele obligaţii şi răspunderi:
1. să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor în situaţii de urgenţă şi evacuarea
lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor din cadrul Universităţii;
2. să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul
ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri;
3. pentru aplicarea prevederilor alin.(1) universitatea va desemna lucrătorii care aplică măsurile de
prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor;
4. să informeze, cât mai curând posibil, toţi lucrătorii care sunt sau pot fi expuşi unui pericol grav şi
iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum şi despre măsurile luate sau care trebuie să
fie luate pentru protecţia lor;
5. să ia măsuri şi să furnizeze instrucţiuni pentru a da angajaţilor posibilitatea să oprească lucrul şi/sau
să părăsească imediat locul de muncă şi să se îndrepte spre o zonă sigură, în caz de pericol grav şi
iminent;
6. să nu impună angajaţilor reluarea lucrului în situaţia în care există încă un pericol grav şi iminent, în
afara cazurilor excepţionale şi pentru motive justificate;
7. angajaţii care, în cazul unui pericol grav şi iminent, părăsesc locul de muncă şi/sau o zonă periculoasă
nu trebuie să fie prejudiciaţi şi trebuie să fie protejaţi împotriva oricăror consecinţe negative şi
nejustificate pentru aceştia;
8. angajatorul va asigura ca, în cazul unui pericol grav şi iminent pentru propria securitate sau a altor
persoane, când şeful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toţi lucrătorii să fie apţi să aplice
măsurile corespunzătoare, în conformitate cu cunoştinţele lor şi cu mijloacele tehnice de care dispun,
pentru a evita consecinţele unui astfel de pericol;
9. angajaţii nu trebuie să fie prejudiciaţi pentru cazurile prevăzute la alin. (8), cu excepţia situaţiilor în
care aceştia acţionează imprudent sau dau dovadă de neglijenţă gravă.
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10. Pentru asigurarea respectării regulilor şi măsurilor de p.s.i. fiecare salariat, indiferent de natura
muncii are, în procesul muncii, următoarele obligaţii principale:
- să cunoască şi să respecte normele generale de p.s.i. din Universitate şi sarcinile de prevenire şi
stingere specifice locului de muncă;
- să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de către
angajator sau de persoanele desemnate de acesta;
- să îndeplinească la termen toate măsurile stabilite pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;
- să utilizeze, potrivit instrucţiunilor date de angajator sau de persoanele desemnate de acesta,
substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele de lucru;
- să nu efectueze manevre şi modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecţie sau de intervenţie
pentru stingerea incendiilor;
- la terminarea programului să verifice şi să ia toate măsurile pentru înlăturarea cauzelor ce pot
provoca incendii;
- să nu afecteze sub nici o formă funcţionalitatea căilor de acces şi de evacuare din clădiri;
- să comunice, imediat, şefilor ierarhici şi personalului cu atribuţii de prevenire şi stingere incendiilor
orice situaţie pe care este îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune
sesizată la sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor;
- să coopereze cu membrii serviciului p.s.i. şi cu ceilalţi salariaţi desemnaţi de angajator, atât cât îi
permit cunoştinţele şi sarcinile sale, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
- să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat aflat într-o situaţie de pericol;
- să participe efectiv la stingerea incendiilor şi la înlăturarea consecinţelor acestora precum şi la
evacuarea persoanelor şi a bunurilor materiale;
- în vederea îmbunătăţirii activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor fiecare om al muncii este
obligat ca pe lângă îndatoririle amintite să îndeplinească întocmai sarcinile trasate în acest scop de şeful
ierarhic superior.
11. Se interzice deţinerea şi utilizarea reşourilor şi a aparatelor improvizate în căminele studenţeşti
şi în celelalte clădiri ale Universităţii. Încălcarea acestei dispoziţii atrage sancţionarea disciplinară a
celor vinovaţi conform regulamentului de cămin sau a prezentului regulament.
12. Factorii responsabili din Universitate împreună cu reprezentanţii Ligii Studenţilor vor efectua
controale în căminele de studenţi pentru depistarea reşourilor şi a aparatelor de încălzit improvizate şi
vor lua măsuri pentru îndepărtarea acestor aparate.
13. Accesul persoanelor pentru efectuarea intervenţiilor operative în caz de incendiu trebuie asigurat în
permanenţă. Blocarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie este interzisă şi constituie abatere
disciplinară.
14. În toate structurile Universităţii vor fi afişate la loc vizibil, “organizarea p.s.i” şi schema evacuării
persoanelor.
Fumatul
Art. 15

(1) În conformitate cu legea 349/2002, cu actualizările reieșite din Legea nr. 15/29.01.2016, se interzice complet
fumatul Universitatea 1 Decembrie 1918„ din Alba Iulia.
(2) Salariaților care încalcă interdicția de a fuma la locul de muncă li se vor putea aplica sancțiuni pentru abateri
disciplinare grave, prevăzute în Codul Muncii, și anume:
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a)retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției in care s-a dispus retrogradarea,
pentru o durata ce nu poate depăși 60 de zile;
b)reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
c) reducerea salariului de baza si/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 510%;
d) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
(3) Este interzisă comercializarea produselor din tutun în incinta universității.
(4) Nerespectarea prevederilor legii antifumat de către persoanele fizice se sancționează cu amendă
contravențională de la 100 lei la 500 lei, iar nerespectarea de către persoanele juridice a prevederilor legii se
sancționează cu amendă contravențională de 5.000 lei la prima abatere, cu amendă contravențională de 10.000 lei
și cu sancțiunea complementară de suspendare a activității până la remedierea situației care a dus la suspendarea
activității, la a doua abatere. Săvârșirea unei noi contravenții prevăzută de legea antifumat se sancționează cu
amendă contravențională de 15.000 lei și cu sancțiunea complementară de închidere a unității.
(5) În toate corpurile de clădiri ale universității se vor afișa indicatoare cu FUMATUL INTERZIS și simbolul
internațional de interzicere a fumatului, și anume țigareta barată de o linie oblică.
(6) Conducătorii locurilor de muncă răspund de aducerea la cunoștința lucrătorilor a acestor modificări, de
supravegherea reglementărilor privind fumatul, precum și de afișarea simbolurilor de interzicere a fumatului.

Art. 16
Pentru asigurarea respectării regulilor privind primul ajutor, situaţiile de urgenţă, evacuarea
lucrătorilor, pericolul grav şi iminent, fiecare salariat, indiferent de natura activităţii, are, în procesul
muncii, următoarele obligaţii principale:
1. să cunoască şi să respecte normele generale de prim ajutor din sectorul în care îşi desfăşoară
activitatea şi sarcinile de prevenire specifice locului de muncă;
2. să îndeplinească la termen toate măsurile stabilite pentru primul ajutor, situaţii de urgenţă, pericolul
grav şi iminent;
3. să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele de
lucru, potrivit instrucţiunilor date de angajator sau de persoanele desemnate de acesta;
4. să nu efectueze manevre şi modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecţie sau de intervenţie
pentru situaţii de urgenţă;
5. la terminarea programului să verifice şi să ia toate măsurile pentru înlăturarea cauzelor ce pot
provoca incendii;
6. să nu afecteze sub nici o formă funcţionalitatea căilor de acces şi de evacuare din clădiri;
7. să comunice imediat şefilor ierarhici şi personalului cu atribuţii în situaţii de urgenţă orice caz pe care
este îndreptăţit să-l considere un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele de
protecţie sau de intervenţie pentru situaţii de urgenţă;
8. să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat aflat într-o situaţie de pericol;
9. să participe efectiv la stingerea incendiilor şi la înlăturarea consecinţelor acestora, precum şi la
evacuarea persoanelor şi a bunurilor materiale;
10. în vederea îmbunătăţirii activităţii privind situaţiile de urgenţă, fiecare salariat este obligat ca, pe
lângă îndatoririle amintite, să îndeplinească întocmai sarcinile trasate în acest scop de şeful ierarhic
superior.
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Art. 17
Prevederile privind regulile de prim ajutor, situaţii de urgenţă, evacuarea
lucrătorilor, pericolul grav şi iminent în muncă, în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia, se completează cu prevederile Contractului Colectiv aplicabil, prevederile legislaţiei specifice în
domeniu, precum şi cu procedurile interne elaborate de către compartimentul responsabil cu sănătatea
muncii, siguranţa muncii şi situaţii de urgenţă, aprobate de către conducerea Universităţii.
2.4 Reguli privind protecţia mediului
Art. 18
Pentru prevenirea riscurilor ecologice şi a producerii daunelor, salariaţii Universităţii au
următoarele obligaţii:
1. să nu arunce baterii, acumulatori, anvelope uzate în gunoiul menajer, acestea urmând a fi depozitate
în locuri special amenajate;
2. să evite scurgerile de substanţe chimice sau de alte substanţe toxice din diferite ambalaje;
3. să depună gunoiul menajer în recipienţi cu această destinaţie şi în locurile special amenajate;
4. să protejeze spaţiile verzi, gardurile vii, arborii etc. din toate spaţiile Universităţii, pentru
îmbunătăţirea calităţii mediului ambiant.
2.5 Reguli sanitare de igienă privind cantina, căminele studenţeşti şi bufetul din incinta universităţii
Art. 19
Orice spaţiu utilizat cu scop de cantină sau bufet poate funcţiona doar după obţinerea tuturor avizelor
prevăzute de lege pentru unităţile de alimentaţie publică. În încăperile cu destinaţia de bufet sau cantină
vor fi afişate regulile specifice de igienă şi sancţiunile prevăzute de lege pentru nerespectarea lor.
Directorul General Administrativ va lua măsuri pentru respectarea dispoziţiilor alineatului precedent.
Prepararea, servirea şi desfacerea alimentelor se va face numai de către persoane care s-au supus
controlului medical la angajare şi controlului medical periodic.
Personalul este obligat să deţină carnet de sănătate şi un certificat de absolvire a unui curs de noţiuni
fundamentale de igienă.
Personalul va purta echipament de protecţie sanitară care să acopere îmbrăcămintea şi părul, iar în
caz de răniri uşoare va pansa rănile cu pansamente sterile, menţinute permanent curate.
Resturile de mâncare se vor depozita în recipiente etanşe cu capac, din materiale uşor de spălat şi
dezinfectat.
Alimentele nealterabile se vor depozita pe rafturi rezistente la coroziune, pentru a nu favoriza
contaminarea microbiană.
Orice produs uşor alterabil va fi păstrat separat de carne, peşte, viscere crude şi de preparate din
carne crudă (mititei, carne tocată etc.).
Sălile de mese vor fi curate în permanenţă, iar vesela va fi sterilizată înainte de folosire.
Este interzis fumatul în zona de preparare a hranei.
Gunoiul şi resturile menajere vor fi aruncate după fiecare masă, iar prosoapele şi echipamentul
murdar se vor spăla după fiecare întrebuinţare.
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Factorii responsabili din Universitate şi asociaţiile studenţeşti existente vor efectua
controale în camerele din căminele studenţeşti privind respectarea normelor de igienă în cazul
studenţilor care păstrează alimente şi prepară masa în cameră.
2.6 . Reguli pentru perioadele cu temperaturi extreme
Art. 20
Înainte de începerea sezonului rece vor fi controlate instalaţiile de încălzire, centralele termice,
conductele, corpurile şi elementele de încălzit şi după caz, vor fi înlăturate defecţiunile constatate.
Serviciul Tehnic şi de Investiţii va fi răspunzător pentru neîndeplinirea acestor obligaţii.
Componentele instalaţiei de stingere cu apă (hidranţi) ce sunt expuse îngheţului vor fi protejate,
răspunzătoare fiind persoanele cu atribuţii p.s.i.
Se vor asigura unelte şi accesorii pentru dezăpezirea căilor de acces, de evacuare şi intervenţie,
răspunzător fiind Serviciul Tehnic şi de Investiţii.
În cazul perioadelor cu temperaturi extreme, pentru protecţia angajaţilor, se vor lua măsurile
prevăzute de O.U.G. nr. 99/29.06.2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi
extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă, aprobată prin Legea nr.436/2001, şi de
H.G.R. 580/06.072000 – Norme metodologice de aplicare a O.U.G 99/2000.
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Capitolul III
REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI AL ÎNLĂTURĂRII
ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII
Art. 21
(1) Tuturor salariaţilor le sunt recunoscute: dreptul la plată egală pentru muncă egală, dreptul la
negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie
împotriva concedierilor colective.
(2) Tuturor salariaţilor le este recunoscut dreptul la libertatea gândirii şi exprimării, cu respectarea
ordinii de drept şi a bunelor moravuri.
(3) În cadrul Universităţii, în relaţiile de muncă, se aplică principiul egalităţii de tratament faţă de toţi
salariaţii; sunt respectate principiul nediscriminării, precum şi principiul egalităţii de şanse între femei şi
bărbaţi. Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei credinţe.
Art. 22
Orice salariat care prestează o muncă în cadrul Universităţii se bucură de respectarea demnităţii
personale.
Art. 23
(1) Universitatea asigură cadrul organizatoric pentru evitarea formelor de discriminare directă sau
indirectă faţă de orice salariat, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, sex, religie, opţiune politică,
handicap, categorie socială, convingeri, vârstă, dizabilităţi, boli cronice necontagioase, infectării cu
HIV, orientării sexuale sau apartenenţei la o anumită categorie, a situaţiei sau responsabilităţii familiale,
apartenenţei la sindicat etc.
(2) Principiul nediscriminării se referă la următoarele situaţii:
a. încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă;
b. stabilirea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului;
c. acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul;
d. condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare;
e. formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională;
f. aplicarea măsurilor disciplinare;
g. stabilirea de salarii egale pentru muncă egală;
h. protecţie împotriva şomajului;
i. dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta.
Art. 24
În cadrul relaţiilor dintre angajaţii Universităţii, precum şi al relaţiilor dintre angajaţi şi terţe persoane
implicate, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, este interzis orice comportament care defavorizează sau
supune unui tratament injust sau degradant o persoană sau un grup de persoane.
Art. 25
Refuzul de a angaja o persoană care nu corespunde cerinţelor postului şi standardelor profesionale nu
constituie încălcare a prezentului regulament.
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Art. 26
Constituie abatere de la prezentul regulament orice comportament cu caracter
naţionalist-şovin, de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel comportament ce vizează atingerea
demnităţii sau crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare
îndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane.
Art. 27
Măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi pentru eliminarea discriminării
directe şi indirecte pe criterii de sex se aplică în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/2002 privind
egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*) – Republicată.
Art. 28
Nerespectarea principiilor nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii,
constituie abatere disciplinară.
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Capitolul IV
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UNIVERSITĂŢII ŞI ALE SALARIAŢILOR. Reguli generale
4.1 Reguli generale
Art. 29
Resursele materiale. Resursele materiale aflate la dispoziţia angajaţilor reprezintă bunuri ale
Universităţii şi nu pot fi utilizate în scopuri personale.
Art. 30
Legitimaţia de angajat. Documentul care atestă statutul de angajat al Universităţii este legitimaţia.
Art. 31
Date personale. Salariaţii Universităţii au obligaţia să anunţe în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare şi să
prezinte documente la Birul Personal Salarizare, asupra oricărei modificări privind:
1. adresa şi numărul de telefon;
2. starea civilă;
3. preschimbarea actului de identitate;
4. studii sau cursuri de perfecţionare absolvite.
Art. 32
Concediul de boală.
(1) În caz de îmbolnăvire, din prima zi în care a intervenit incapacitatea temporară de muncă, salariatul
are obligaţia să anunţe şeful ierarhic în legătură cu boala survenită, precum şi cu numărul de zile de
incapacitate temporară de muncă.
(2) Dacă nu se respectă această cerinţă, salariatul va figura în pontaj cu absenţe nemotivate şi nu va fi
remunerat pe caz de boală.
(3) Se vor respecta următoarele cerinţe cu privire la depunerea şi vizarea certificatului de concediu
medical:
1. va fi vizat de medicul de familie;
2. pentru certificatele de concediu medical, având ca diagnostic orice fel de accidente (traumatism sau
intoxicaţii), salariatul este obligat să declare în scris locul şi împrejurările în care s-a produs accidentul
(anexă la certificatul de concediu medical);
3. certificatele de concediu medical trebuie să fie însoţite de documente medicale care să ateste starea de
sănătate (bilet de ieşire din spital, investigaţii şi tratamente efectuate pentru afecţiunea de care a
beneficiat de concediu medical);
În orice moment, Universitatea îşi rezervă dreptul de a lua măsurile ce se impun dacă se dovedeşte că
s-a comis un fals sau un abuz, sau dacă angajatul nu depune certificatele medicale corespunzătoare.
Abuzul sau falsificarea constituie abatere disciplinară împotriva cărora se aplică măsurile de
sancţionare corespunzătoare.
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Art. 33
Competenţe. Competenţele (limitele în care salariatul poate lua decizii) sunt cele prevăzute în fişa
postului. Salariatul se va asigura că nu-şi va depăşi competenţele stabilite pentru postul său.
Art. 34
Relaţiile de colaborare. Salariatului i se solicită un comportament adecvat, amabil şi colegial cu
persoanele cu care are relaţii de colaborare. Salariatul va furniza toate informaţiile care crede că pot fi
obţinute în cadrul relaţiilor de serviciu, va da dovadă de solicitudine şi nu va crea stări conflictuale
nedorite.
Art. 35
Relaţiile ierarhice:
1. Şefii de direcţii, departamente, servicii, birouri, compartimente etc. poartă răspunderea pentru buna
desfăşurare a activităţii din sectorul pe care îl coordonează;
2. Salariaţii au obligaţia să îndeplinească la termen şi în condiţii bune toate sarcinile care li s-au
încredinţat şi să respecte deciziile conducerii Universităţii sau conducerii facultăţilor, sau a şefului de
serviciu, birou, compartiment etc.
3. În cazul săvârşirii unor abateri sau dacă salariaţii nu îşi îndeplinesc atribuţiile, şefii de servicii,
birouri, compartimente etc. au obligaţia de a aplica dispoziţiile capitolului VII, din prezentul regulament.
Art. 36
Relaţiile cu presa. Dacă salariaţii sunt contactaţi de ziarişti, aceştia sunt liberi să îşi exprime opiniile,
dar nu în numele instituţiei.
Art. 37
Confidenţialitatea. Loialitatea faţă de Universitate. Concurenţa neloială.
(1) Personalul universităţii, pe toată durata contractului individual de muncă şi după încetarea acestuia
trebuie să nu transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului.
(2) Nerespectarea confidenţialităţii datelor atrage obligarea celui în culpă la plata de daune-interese.
(3) Statutul de angajat solicită ca acesta să îşi pună toate cunoştinţele şi abilităţile profesionale în slujba
Universităţii şi să facă tot ce îi stă în putinţă pentru a promova interesele Universităţii. Nu este permisă
implicarea în mod direct sau indirect, cu bună ştiinţă sau dinneglijenţă, în activităţi care ar putea
prejudicia Universitatea. De asemenea, prin comportamentul său angajatul nu va întreprinde nimic care
ar putea dăuna – moral sau material – Universităţii sau i-ar putea afecta acesteia reputaţia.
(4) Este considerată concurenţă neloială activitatea de orice fel desfăşurată la altă universitate fără
acordul scris al Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, precum şi prestarea în cadrul altei
instituţii sau societăţi comerciale, indiferent de profil sau domeniul de activitate, a unor activităţi care se
regăsesc în specializările Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia şi ar putea fi deci prestate prin
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.
(5) Este considerată concurenţă neloială orice activitate de expertiză sau consultanţă de orice fel
desfăşurată în afara Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, fără acordul scris al Universităţi,
folosind în acest scop titlul ştiinţific sau poziţia de angajat al Universităţii.
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Art. 38
Menţinerea ordinii.
1.Salariatul are obligaţia să menţină ordinea şi curăţenia la locul de muncă şi în spaţiile de folosinţă
comună.
2.Echipamentele, aparatura şi mobilierul trebuie să fie într-o perfectă stare de curăţenie. Acelaşi lucru
este valabil şi pentru mijloacele de transport.
3.Birourile vor avea în permanenţă un aspect plăcut şi civilizat, atât pe durata programului de lucru, cât
şi după terminarea acestuia.
4.Şefii de servicii, birouri, compartimente etc. au obligaţia de a urmări în mod special modul de
îndeplinire a acestor prevederi şi de a lua măsurile ce se impun.
4.2 Drepturi şi obligaţii ale Universităţii
Art. 39
În scopul organizării eficiente a muncii şi întăririi ordinii şi disciplinei în toate sectoarele de activitate,
Universitatea are, în principal, următoarele drepturi:
1. să stabilească organizarea şi funcţionarea proprie prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;
2. să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în funcţie de natura postului ocupat
în condiţiile legii;
3. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru fiecare salariat în parte, sub rezerva legalităţii şi în
conformitate cu atribuţiile de serviciu ale angajaţilor, stabilite prin fişa postului;
4. să exercite în permanenţă controlul asupra modului de îndeplinire de către fiecare salariat a sarcinilor
de serviciu prevăzute în fişa postului;
5. să constate savârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii,
contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern;
6. să aplice sancţiunile corespunzătoare potrivit legii;
7. să stabilească obiectivele de activitate individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării
acestora;
8. să evalueze periodic activitatea personalului didactic şi de cercetare, didactic şi de cercetare auxiliar,
a personalului nedidactic, în conformitate cu prevederile legale şi cu procedurile interne. Periodicitatea
evaluărilor, precum şi criteriile aferente sunt stabilite în procedurile interne, pentru fiecare categorie de
personal.
Art. 39 1 Drepturile Universitatii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia in relatiile cu voluntarii
a) dreptul de a stabili organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat;
b) dreptul de a iniţia conţinutul fişei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea şi
pregătirea voluntarului, precum şi la tipul de activităţi de voluntariat desfăşurate de către
organizaţia-gazdă;
c) dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fişei de voluntariat prin
coordonatorul de voluntari;
d) dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de
voluntariat, fişa de voluntariat şi/sau în fişa de protecţie a voluntarului.
e) de a exclude voluntarul din programele şi proiectele în care desfăşoară activităţi de
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voluntariat, dacă acesta nu respectă prevederile prezentului contract;
f) de a deţine toate drepturile asupra materialelor, rapoartelor, informaţiilor, documentaţiei şi a
altor materiale scrise, create, colectate sau/şi produse de voluntar în perioada desfăşurării
activităţilor care fac obiectul prezentului contract de voluntariat;
g) de a verifica şi a superviza activitatea voluntarului;
h) de a cere voluntarului rapoarte de activitate;
i) de a cere informaţii şi recomandări despre voluntar, altor persoane.
Art. 40
Universităţii îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
1. asigurarea conduitei corecte faţă de toţi salariaţii;
2. respectarea principiului nediscriminării şi înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;
3. garantarea siguranţei muncii – securităţii şi sănătăţii în muncă;
4. garantarea aplicării tuturor prevederilor legale în materia dreptului muncii şi asigurarea informării
salariaţilor despre aceste proceduri;
5. garantarea asigurării procedurii de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor salariaţilor în
conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă, a Cartei Universităţii şi a legislaţiei în
vigoare;
6. asigurarea permanentă a condiţiilor tehnice şi organizatorice, precum şi a condiţiilor corespunzătoare
de muncă;
7. informarea salariaţilor asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea
relaţiilor de muncă, precizând: riscurile specifice postului; locul de muncă sau, în lipsa unui loc de
muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri; sediul angajatorului;
funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative,
precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului; criteriile de evaluare a activităţii
profesionale a salariatului aplicabile la nivelul Universităţii; durata contractului individual de muncă;
durata muncii; contractul colectiv de muncă aplicabil care reglementează condiţiile de muncă; durata
perioadei de probă;
8. informarea salariaţilor asupra datei la care contractul individual de muncă urmează să-şi producă
efectele, a naturii contractului individual de muncă, duratei concediului anual de odihnă, condiţiilor de
acordare a preavizului şi duratei acestuia, a salariului de bază şi altor elemente constitutive ale
salariului, precum şi a datei plăţii salariului, a duratei normale a muncii, locului de muncă, a atribuţiilor
şi răspunderilor fiecăruia; a programelor individualizate de muncă şi de lucru;
9. acordarea tuturor drepturilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din
contractele individuale de muncă;
10. consultarea cu sindicatul în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi
interesele salariaţilor;
11. plata tuturor contribuţiilor şi impozitelor aflate în sarcina sa, precum şi reţinerea şi virarea
contribuţiilor şi impozitelor datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
12. asigurarea respectării normelor legale privind durata timpului de lucru şi a celui de odihnă, precum
şi a condiţiilor specifice, după caz, privind munca femeilor şi a tinerilor;
13. înfiinţarea registrului general de evidenţă a salariaţilor şi operarea înregistrărilor prevăzute de lege;
14. eliberarea, la cerere, a tuturor documentelor care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
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15. asigurarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale salariaţilor, în afara
cazurilor prevăzute de dispoziţiile legale;
16. plata salariilor înaintea oricăror alte obligaţii băneşti.
Art. 40 1 Obligatiile Universitatii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia in relatiile cu voluntarii
a) obligaţia de a asigura desfăşurarea activităţilor sub conducerea unui coordonator de
voluntari, cu respectarea condiţiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, în
funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective;
b) obligaţia de a suporta cheltuielile de hrană, cazare şi transport pentru voluntar în
desfăşurarea activităţii sale de voluntariat;
c) obligaţia de a suporta alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii de voluntariat, cu
excepţia celor aferente muncii prestate de către voluntar.
d) să-l trateze pe voluntar ca şi coleg cu drepturi egale;
e) să asigure voluntarului un loc unde să-şi desfăşoare activitatea şi accesul la echipamentul şi
consumabilele necesare derulării activităţii;
f) să asigure condiţii legale de protecţie a muncii în funcţie de natura şi caracteristicile
activităţilor desfăşurate de voluntar;
g) să elibereze voluntarului certificatul nominal care atestă calitatea de voluntar.
4.3 Drepturi şi obligaţii ale salariaţilor/voluntarilor. Interdicţii.
Art. 41
Conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 si Legii voluntariatului 78/2014 personalul Universităţii
are drepturi şi îndatoriri care decurg din: Carta universitară, Codul de etică, Contractul individual de
muncă, Contractul de Voluntariat, Contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi din legislaţia
specifică în vigoare.
Art. 42
Protecţia drepturilor salariaţilor, precum şi a drepturilor de proprietate intelectuală asupra creaţiei
ştiinţifice, culturale sau artistice este garantată şi se asigură în conformitate cu prevederile Cartei
universitare şi ale legislaţiei specifice.
Art. 43
Membrilor comunităţii universitare le este garantată libertatea academică. În baza acesteia, ei pot
exprima liber opinii academice în spaţiul universitar şi au libertatea de predare, de cercetare şi de
creaţie, în conformitate cu standardele de asigurare a calităţii.
Art. 44
Personalul didactic şi de cercetare are dreptul de a publica studii, articole, volume sau opere de artă, de
a candida la obţinerea de granturi naţionale şi internaţionale, fără restricţii ale libertăţii academice.
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Art. 45
Personalul didactic şi de cercetare are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale,
profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, precum şi din organizaţii politice legal constituite,
în conformitate cu prevederile legii.
Art. 46
Conform Legii nr. 53 / 2003 – Codul Muncii, angajaţii, ca urmare a încheierii contractului individual
de muncă, au, în principal, următoarele drepturi:
1. dreptul la salarizare pentru munca depusă;
2. dreptul la pauza de masă, repausul zilnic şi săptămânal;
3. dreptul la zilele de sărbători legale şi la concediu de odihnă anual;
4. dreptul la demnitate în muncă;
5. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament, respectiv:
a) dreptul la venituri egale pentru muncă de valoare egală;
b) dreptul la informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare,
specializare şi recalificare profesională;
c) dreptul la promovare la orice nivel ierarhic şi profesional în condiţiile legii;
d) dreptul la condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă;
e) dreptul la măsuri de protecţie şi asigurări sociale;
f) drepturi egale pentru femei şi bărbaţi.
6. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
7. dreptul de acces la formarea profesională;
8. dreptul la informare şi consultare;
9. dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului în muncă;
10. dreptul la protecţie în caz de concediere;
11. dreptul la negociere colectivă şi individuală;
12. dreptul de a participa la acţiuni colective organizate în condiţii legale;
13. dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
14. alte drepturi prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă.
Art. 461 Conform Legii nr.78/2014 – Legea voluntariatului, voluntarii, ca urmare a încheierii
contractului de voluntariat, au, în principal, următoarele drepturi:
a) de a fi tratat ca şi coleg cu drepturi egale de către organizatia - gazda ;
b) de a participa activ la derularea programelor în considerarea cărora se încheie prezentul
contract;
c) dreptul de a desfăşura activitatea de voluntariat în concordanţă cu capacitatea şi
disponibilitatea acestuia;
d) de a i se asigura un loc unde să-şi desfăşoare activitatea şi accesul la echipamentul şi
consumabilele necesare derulării activităţii;
e) de a i se asigura de către organizatia-gazda, protecţia muncii, în funcţie de natura şi de
caracteristicile activităţii pe care o desfăşoară;
f) dreptul de a solicita organizaţiei-gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoţit de
raportul de activitate;
g) de a i se rambursa cheltuielile efectuate în timpul şi în legătură cu activităţile desfăşurate de
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h) voluntar şi care fac obiectul prezentului contract;
i) dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale;
j) dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat.
Art. 47
Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
1. să respecte strict programul de lucru;
2. să îndeplinească întocmai şi la timp atribuţiile ce îi revin conform fişei postului şi a dispoziţiilor de
serviciu transmise pe cale ierarhică;
3. să respecte disciplina muncii, ordinea şi curăţenia la locul de muncă;
4. să apere bunurile Universităţii indiferent de localizarea acestora;
5. să informeze conducătorul locului de muncă despre orice situaţie perturbatoare sau generatoare de
prejudicii;
6. să promoveze raporturile colegiale şi menţinerea comportării corecte în cadrul relaţiilor de muncă;
7. să anunţe conducătorul locului de muncă în situaţia în care beneficiază de concediu medical, din
prima zi de incapacitate de muncă;
8. să folosească utilajele, maşinile, instalaţiile încredinţate la parametrii de funcţionare menţionaţi în
documentaţia tehnică şi în condiţii de deplină siguranţă;
9. să gospodărească cu grijă materiile prime, materialele, combustibilii şi energia, înlăturând orice
neglijenţă în păstrarea şi administrarea bunurilor materiale;
10. să se asigure, atunci când este ultima persoană care părăseşte încăperea, că toate instalaţiile curente
din dotare (instalaţii de alimentare cu apă, instalaţii electrice, instalaţii de gaz etc.) se află în stare de
nefuncţionare;
11. să respecte cu stricteţe normele de sănătate şi securitate a muncii şi cele privind folosirea
echipamentului de protecţie şi de lucru, de prevenire a incendiilor sau a oricăror situaţii care ar putea
pune în primejdie clădirile, instalaţiile Universităţii, ori viaţa, integritatea corporală sau sănătatea unor
persoane;
12. să nu utilizeze echipamentul de lucru sau de protecţie, precum şi dotările instituţiei în interes
personal;
13. să respecte prevederile cuprinse în Regulamentul Intern, în Contractul colectiv de muncă aplicabil, în
Contractul individual de muncă, precum şi în fişa postului;
14. să răspundă patrimonial, în temeiul normelor şi răspunderii civile contractuale, pentru pagubele
materiale produse Universităţii din vina şi în legătură cu munca sa;
15. să respecte principiile imparţialităţii şi nediscriminării; salariaţii Universităţii sunt obligaţi să aibă o
atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios, sau de altă natură în
exercitarea atribuţiilor specifice postului;
16. să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi
conştiinciozitate;
17. salariaţii sunt obligaţi ca, în cadrul relaţiilor de serviciu, să nu aducă atingere onoarei, reputaţiei şi
demnităţii persoanelor cu care intră în contact, prin natura relaţiilor de serviciu, salariaţi ai
Universităţii sau din afara Universităţii;
18. salariaţii sunt obligaţi să folosească cu eficienţă timpul de lucru şi dotările instituţiei pentru
rezolvarea sarcinilor de serviciu specifice postului;
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19. să respecte păstrarea secretului de serviciu şi confidenţialitatea datelor cu care intră în contact,
atât pe perioada derulării contractului individual de muncă cât şi după încetarea contractului individual
de muncă ;
20. să fie fideli faţă de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în executarea atribuţiilor de
serviciu.
Art. 471 Voluntarului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a presta o activitate de interes public, fără remuneraţie;
b) obligaţia unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului –
îmbunătăţirea calităţii vieţii şi reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate,
prevenirea şi gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială şi, totodată, lupta
împotriva excluderii sociale şi discriminarea;
c) obligaţia voluntarului de a îndeplini sarcinile prevăzute în fişa de voluntariat, precum şi
respectarea instrucţiunilor stipulate în fişa de protecţie a voluntarului;
d) obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii
de voluntariat, pe perioada desfăşurării contractului de voluntariat şi pe o perioada de 2
ani după încetarea acestuia;
e) obligaţia de a anunţa indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în
care este implicat.
f) să îndeplinească la timp sarcinile primite din partea organizatiei gazda;
g) să prezinte documentele justificative pentru cheltuielile efectuate în timpul şi în legătură
cu activităţile desfăşurate de voluntar şi care fac obiectul prezentului contract, până la
sfârşitul lunii în care au fost efectuate cheltuielile (în caz contrar, sumele nu se mai
decontează);
h) să participe la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de către organizatia
gazda;
i) să cunoască misiunea şi activităţile organizatiei gazda;
j) să ocrotească bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţii de voluntariat;
k) să aibă un comportament adecvat;
l) să cunoască şi să respecte procedurile, politicile şi regulamentele interne ale
beneficiarului voluntariatului.
m) voluntarul este răspunzător pentru daunele morale sau materiale aduse organizaţiei gazdă
în cadrul activităţii de voluntariat din propria culpă.
Art. 48
Salariatul are următoarele interdicţii:
1. să efectueze, în timpul programului de lucru, activităţi care nu au legătură cu sarcinile de muncă
specifice;
2. să părăsescă locul de muncă fără aprobarea şefului ierarhic;
3. să înceteze nejustificat lucrul;
4. să falsifice actele privind diversele evidenţe;
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5. să aducă atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor cu care intră în contact, prin natura
relaţiilor de serviciu, salariaţi ai Universităţii sau din afara Universităţii;
6. să divulge secretul de serviciu;
7. să folosească nejustificat sau cu neglijenţă materiile prime, materialele, combustibilii şi energia, şi
bunurile materiale pe care le utilizează în procesul de muncă;
8. să folosească utilajele, maşinile, instalaţiile încredinţate altfel decât la parametrii de funcţionare
menţionaţi în documentaţia tehnică şi în condiţii de deplină siguranţă;
9. să scoată sau să depoziteze în incinta Universităţii bunuri materiale fără forme legale;
10. să pretindă/primească de la alţi salariaţi, studenţi sau persoane străine avantaje pentru exercitarea
atribuţiilor de serviciu;
11. să folosescă numele Universităţii, facultăţii, departamentului, serviciului sau biroului în scopuri care
pot duce la prejudicierea instituţiei;
12. să introducă sau să consume în incinta Universităţii obiecte sau produse interzise de lege;
13. să introducă şi/sau să consume în incinta Universităţii băuturi alcoolice;
14. să se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice;
15. să săvârşescă acţiuni care pot pune în pericol imobilele Universităţii, salariaţii sau alte persoane,
instalaţii, utilaje etc.;
16. să comită sau să incite la orice act care tulbură buna desfăşurare a activităţii Universităţii;
17. să folosescă în interes personal bunurile sau capacităţile Universităţii;
18. să simuleze boala şi/sau să nu respecte tratamentul medical în perioada incapacităţii de muncă;
19. să înstrăineze oricare bunuri date în folosinţă sau păstrare;
20. să scoată din unitate bunurile Universităţii cu excepţia celor pentru care există aprobarea conducerii
Universităţii;
21. să introducă şi/sau să faciliteze introducerea în incinta Universităţii a persoanelor străine fără ca
acestea să se afle în interes de serviciu;
22. părăsirea locului de muncă, nesupravegherea utilajelor/instalaţiilor cu grad ridicat de pericol în
exploatare;
23. intrarea sau ieşirea din incinta Universităţii prin alte locuri decât cele stabilite de conducerea
Universităţii;
24. introducerea în spaţiile Universităţii a unor materiale sau produse care ar putea provoca incendii
sau explozii, cu excepţia celor utilizate în activitatea curentă;
25. părăsirea postului de pază, a posturilor care implică supraveghere tehnică I.S.C.I.R, a utilajelor sau
instalaţiilor, sau a locurilor de muncă reglementate de legi speciale;
26. distrugerea şi/sau deteriorarea materialelor sau a dispozitivelor specifice realizării atribuţiilor de
serviciu;
27. folosirea calităţii de salariat pentru obţinerea de avantaje în scop personal;
28. să introducă în Universitate unele mărfuri în scopul comercializării acestora;
29. accesul salariaţilor în incinta Universităţii în afara orelor de program fără acordul conducerii;
30. ieşirea nejustificată din incinta Universităţii în timpul orelor de program;
31. consumul şi introducerea în incinta Universităţii a drogurilor, a substanţelor şi medicamentelor
ilegale, sau a altor substanţe interzise în timpul programului de lucru;
32. să participe la acte de violenţă sau să le provoace;
33. să întârzie la programul de lucru;
34. să absenteze nemotivat de la serviciu;
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35. să folosească violenţa fizică sau de limbaj;
36. hărţuirea sexuală este interzisă.
Art. 49
Nerespectarea obligaţiilor şi interdicţiilor precizate la articolul 34 şi 35 constituie abatere şi va fi
sancţionată disciplinar, material, civil sau penal, după caz.
Drepturile şi obligaţiile personalului didactic şi personalului didactic auxiliar se completează cu
dispoziţiile prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.
Art. 50
(1) Următoarele abateri sunt considerate grave şi pot duce la desfacerea disciplinară a contractului
individual de muncă:
a. furtul dovedit sau intenţia dovedită de furt al oricărui bun sau valoare din patrimoniul Universităţii;
b. frauda constând în obţinerea unor bunuri în dauna Universităţii (inclusiv primirea şi păstrarea în
beneficiul personal a unor sume cuvenite Universităţii);
c. deteriorarea intenţionată a unor bunuri aparţinând Universităţii;
d. utilizarea resurselor Universităţii în scop neautorizat;
e. orice faptă susceptibilă de a pune în pericol viaţa şi sănătatea altor persoane sau integritatea
bunurilor Universităţii;
f. neglijenţa, dacă prin aceasta s-au adus prejudicii materiale sau morale importante sau a fost
periclitată viaţa altor persoane;
g. refuzul de a îndeplini sarcini rezonabile şi justificate de la şefii ierarhici;
h. absenţe nemotivate repetate;
i. concurenţa neloială;
j. defăimarea cu rea-credinţă a Universităţii, dacă astfel s-au adus prejudicii morale sau materiale;
k. sustragerea de documente sau înstrăinarea de fişiere fără autorizaţie;
l. manifestări violente, brutale sau obscene;
m. violarea secretului corespondenţei, inclusiv pentru poşta electronică;
n. falsul în acte contabile, documente justificative primare pe baza cărora se fac înregistrări în
contabilitate, sau falsul în orice alte acte întocmite de către toţi salariaţii Universităţii;
o. consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru şi/sau efectuarea sarcinilor de serviciu
sub influenţa băuturilor alcoolice.
p. consumul sau comercializarea pe teritoriul Universităţii a narcoticelor şi a substanţelor interzise de
lege.
r. nerespectarea confidenţialităţii datelor cu care intră în contact angajatul.
(2) Cazurile de mai sus nu sunt exhaustive. Nu se pot enumera toate situaţiile ce ar putea duce la
desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă fără luarea de măsuri prealabile. Fiecare caz
trebuie analizat şi investigat cu imparţialitate.
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Capitolul V
ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ ŞI DE ODIHNĂ
Art. 51
Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia
angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor Contractului individual de
muncă, Contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare.
(1) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi
şi de 40 de ore pe saptămână.
(2) În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de
ore pe saptămână.
Art.52
Pentru personalul didactic organizarea timpului de muncă respectă prevederile Legii nr.1/2011 a
Educaţiei Naţionale, Contractului individual de muncă, fişei postului precum şi prevederile Contractului
colectiv de muncă aplicabil, cu privire la norma universitară şi repartizarea programului de lucru în
cadrul săptămânii de lucru de 40 de ore.
Art.53
Ora începerii şi ora terminării programului de lucru, se fixează de universitate astfel:
1. Pentru activitatea didactică cu studenţii programul personalului didactic şi de cercetare se desfăşoară
între orele 800 – 2000, conform orarului didactic şi statului de funcţii.
Pentru personalul nedidactic, didactic şi de cercetare auxiliar, programul este între orele 800 – 1600.
În cazul personalului nedidactic care ocupă posturi de paznic programul de lucru este stabilit în ture.
Munca prestată între orele 2200 - 600 este considerată muncă de noapte.
2. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia poate stabili programe individualizate de muncă,
ca mod de organizare flexibil a timpului de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză şi
cu respectarea legislaţiei în vigoare;
3. Programul de lucru stabilit şi aprobat pentru fiecare loc de muncă face parte integrantă din prezentul
regulament;
4. Programul de lucru şi modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunoştinţa salariaţilor prin
grija şefului locului de muncă;
5. La începutul şi sfârşitul programului de lucru, salariaţii sunt obligaţi să semneze în condica de
prezenţă care va fi verificată zilnic de către conducătorul locului de muncă din care face parte. Pe baza
acestor evidenţe se întocmeşte foia colectivă de prezenţă (pontaj) care va fi înaintată în vederea
întocmirii statelor de plată a salariilor;
6. Salariatul care, prin atribuţiile de serviciu, răspunde de întocmirea foii colective de prezenţă
(pontajului) răspunde, în condiţiile legii, de realitatea şi exactitatea datelor consemnate în aceasta,
precum şi de depunerea la Biroul Personal-Salarizare a foii colective de prezenţă până în ultima zi
lucrătoare a lunii curente;
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7. Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe
săptămână, inclusiv orele suplimentare.
8. Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48
de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 4
luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.
9. Salariaţii pot fi învoiţi să lipsească de la serviciu în interes personal în cursul unei zile. Învoirea
pentru o perioadă mai mică de 8 ore o dă superiorul ierarhic direct. Învoirile pentru o zi întreagă vor fi
aprobate de Decan, în cazul personalului didactic şi de cercetare, respectiv de Directorul General
Administrativ, în cazul personalului nedidactic şi personalului didactic şi cercetare auxiliar.
La cerere salariatul poate beneficia de un număr de ore învoire, fără plată, în următoarele situaţii :
- efectarea unor analize medicale, tratament medical
- citaţie în faţa instanţei judecătoreşti.
Prevederile legale exprese privind programul de muncă în instituţiile publice completează menţiunile
din prezentul articol.
Art. 54
Compensarea orelor suplimentare se face cu timp liber corespunzător, în următoarele 60 de zile
calendaristice după efectuarea acestora.
Art. 55 Timpul de odihnă se acordă sub următoarele forme:
1. repaus zilnic;
2. repaus săptămânal. Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbătă şi
duminică;
3. sărbători legale;
(1) În situaţia în care activitatea la locul de muncă nu poate fi întreruptă în zilele de sâmbătă şi
duminică, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile ale săptămânii sau cumulat pe o perioadă
mai mare.
(2) Perioada de repaus reprezintă orice perioadă care nu este timp de muncă.
(3) Personalul nedidactic şi didactic auxiliar are dreptul la pauză de masă de 30 minute, care se include
în timpul de muncă. De regulă, programul de efectuare a pauzei de masă este în intervalul 12001230.
Art. 56
Sărbători legale. Zilele de sărbători legale şi religioase se acordă de angajator cu respectarea legislaţiei
în domeniu.
Art. 57
Concediu plătit pentru evenimente familiale deosebite.
Pentru evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile de concediu plătite, conform
Contractului colectiv de muncă aplicabil şi legislaţiei în vigoare.
Concediul plătit prevăzut mai sus se acordă de conducerea Universităţii, la cererea scrisă a
solicitantului, şi nu se include în durata concediului de odihnă.
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Art. 58
Concediul fără plată se acordă salariaţilor Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia conform
Legii educaţiei naţionale, Contractului Colectiv de Muncă aplicabil şi legislaţiei muncii în vigoare.
1. Pentru personalul didactic şi de cercetare se aplică prevederile Legii nr.1/2011, după cum urmează:
a. Personalul didactic titular, care din proprie iniţiativă solicită să se specializeze sau să participe la
cercetare ştiinţifică în ţară sau în străinătate, are dreptul la concedii fără plată. Durata totală a acestora
nu poate depăşi 3 ani într-un interval de 7 ani. Aprobările în aceste situaţii sunt de competenţa Senatului
Universităţii, dacă se face dovada activităţii respective.
b. Personalul didactic titular pe un post didactic poate beneficia de concediu fără plată pe timp de un an
universitar, o dată la 10 ani, cu aprobarea Senatului Universităţii, cu rezervarea catedrei pe perioada
respectivă.
c. Cadrele didactice care participă la diverse forme de specializare în străinătate cu aprobarea
conducerii Universităţii au obligaţia să anunţe în scris conducerea instituţiei despre intenţia de încetare
sau prelungire a suspendării Contractului individual de muncă, cel târziu în ultima zi lucrătoare a
perioadei aprobate pentru deplasarea în străinătate;
d. Neanunţarea în scris a conducerii Universităţii despre cele menţionate la alineatul c) dă dreptul
Universităţii la desfacerea Contractului individual de muncă, fără îndeplinirea altor formalităţi.
2. Pentru personalul didactic şi de cercetare auxiliar precum şi pentru personalul nedidactic se aplică
prevederile Contractului Colectiv de Muncă aplicabil şi legislaţiei muncii în vigoare, după cum
urmează:
1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la:
- 30 de zile lucrătoare concediu fără plată pe an calendaristic, cu aprobarea şefului ierahic
superior, a directorului general administrativ şi a rectorului;
- peste 30 de zile lucrătoare concediu fără plată, dar nu mai mult de 120 de zile lucrătoare
concediu fără plată pe an calendaristic, cu aprobarea Senatului Universitar.
2) Salariaţii care urmează, completează, îşi finalizează studiile, precum şi cei care se prezintă la
concursul pentru ocuparea unui post sau funcţie în învăţământ au dreptul la concedii fără plată
pentru pregătirea examenelor sau a concursului, a căror durată însumată nu poate depăşi 90 de zile
lucrătoare pe an calendaristic.
Art. 59
Suspendarea Contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului
a. Personalul didactic şi de cercetare, didactic şi de cercetare auxiliar şi administrativ are obligaţia să
depună cerere de suspendare a contractului de muncă, vizată de şeful direcţiei, serviciului, biroului,
departamentului, facultăţii etc., înregistrată în programul informatic, la secretariatul rectoratului,
indiferent de natura suspendării (concediu creştere copil, concediu fără plată, deplasare în străinătate,
etc.) însoţită de actele justificative, şi să semneze la Biroul Personal Salarizare actul adiţional de
suspendare a Contractului de Muncă, înainte de derularea suspendării.
b. Neîndeplinirea procedurii menţionate la alin.a.) atrage aplicarea sancţiunilor disciplinare conform
legii.
c. Absenţele nemotivate şi concediile fără plată se scad din vechimea în muncă. Fac excepţie, concediile
pentru formare profesională fără plată, acordate în condiţiile art. 155 şi 156 din Codul Muncii.
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Art. 60
Concediul de odihnă anual
1. Pentru personalul didactic, concediul de odihnă se acordă conform Legii nr. 1/2011 a Educaţiei
Naţionale, OMECTS nr. 5559/07.10.2011 şi are o durată de 42 de zile lucrătoare.
2. Pentru personalul din cercetare, personalul didactic şi de cercetare auxiliar şi pentru personalul
nedidactic, concediul de odihnă anual se acordă în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 –
republicată, Legea nr. 53/2003-Codul Muncii republicat cu modificările şi completările ulterioare,
Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul UAB şi are o durată de :
- 21 de zile lucrătoare pentru o vechime în muncă de până la 5 ani,
- 24 de zile lucrătoare pentru o vechime în muncă între 5 şi 15 ani,
- 28 de zile lucrătoare pentru o vechime în muncă de peste 15 ani .
3. Durata efectivă a concediului de odihnă se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un
an calendaristic.
4. La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi
cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea
copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată.
5. În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de risc
maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de
odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a
încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire
a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate.
6. Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care incapacitatea temporară de
muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul fiind
obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în
care acesta s-a aflat în concediu medical.
7. Orice modificare legislativă privind concediul de odihnă se va aplica şi va face parte de drept din
prezentul regulament.
Art. 61
1.
Efectuarea concediilor de odihnă se realizează anual, în baza unei programări colective sau
individuale, stabilită de universitate, cu consultarea salariatului.
2. În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de
odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză,
angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu
anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.
3. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării
contractului individual de muncă.
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Art. 62
Programarea concediilor de odihnă se va face:
1. Pentru personalul didactic, cel târziu până la sfârşitul lunii noiembrie a fiecărui an universitar,
pentru anul universitar în curs;
2. Pentru personalul din cercetare, personalul didactic şi de cercetare auxiliar şi pentru personalul
nedidactic, cel târziu până la sfârşitul lunii decembrie a fiecărui an calendaristic, pentru anul
calendaristic următor;
Art. 63
Sărbători specifice
1. Se sărbătoreşte în data de 5 Octombrie - Ziua Mondială a Educaţiei, organizând, în timpul
programului de lucru, manifestări specifice, dedicate acestui eveniment.
2. Se sărbătoreşte în data de 19 Noiembrie - Ziua Naţională a Cercetătorului, organizând, în timpul
programului de lucru, manifestări specifice, dedicate acestui eveniment.

Capitolul VI
PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE
SALARIAŢILOR
Art. 64
Salariaţii pot adresa Universităţii, în nume propriu, cereri sau reclamaţii individuale privind
încălcarea drepturilor lor prevăzute în Contractul individual de muncă sau în Contractul colectiv de
muncă aplicabil.
Art. 65
Pentru soluţionarea legală a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor, Universitatea
dispune numirea unor comisii la nivelul fiecărei structuri, printr-o decizie a Rectorului Universităţii, care
să cerceteze şi să analizeze detaliat toate aspectele sesizate.
Art. 66
În termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii sau reclamaţiei individuale a
salariatului, pe baza raportului comisiei, Universitatea comunică în scris răspunsul către petiţionar.
(1) În răspuns se indică, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate.
(2) Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale salariatului nu se iau în
considerare.
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Capitolul VII
ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE APLICABILE
Art. 67
(1) Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în calitate de angajator, dispune de prerogativa
disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori
constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.
(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune
săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, Regulamentul intern,
Contractul individual de muncă sau Contractul colectiv de muncă aplicabil, dispoziţiile fişei postului,
ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
(3) Disciplina muncii este o condiţie indispensabilă, în vederea asigurării desfăşurării activităţii în
condiţii de eficienţă.
7.1 ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE conform Codului Muncii (Legea 53/2003) –
republicat, aplicabile personalului nedidactic şi personalului didactic şi de cercetare auxiliar altul
decăt cel din cadrul facultăţilor
Art. 68
(1) Sancţiunile disciplinare generale sunt prevăzute de art. 248 alin (1) din Codul Muncii - Legea
53/2003.
(2) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica Universitatea în cazul în care salariatul săvârşeşte o
abatere disciplinară sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de bază şi/sau, dupa caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3
luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
(3) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i
se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată
prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.
Art. 69
Regulile potrivit cărora se aplică sancţionarea disciplinară garantează stabilirea exactă a faptelor,
precum şi dreptul la apărare al angajaţilor în cauză, în vederea evitării sancţionărilor injuste.
Art.70
Acţiunea disciplinară se finalizează într-un act sancţionator - decizie - având drept efect executarea
sancţiunii de către cel vinovat.
(1) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.
(2) Amenzile disciplinare sunt interzise.
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Abateri şi sancţiuni disciplinare
Art. 71
Avertismentul scris.
(1) Constă într-o prevenire în scris a salariatului prin care i se pune în vedere faptul că în cazul
săvârşirii de noi abateri, îi va fi aplicată altă sancţiune mai gravă.
(2) Sancţiunea se aplică salariatului care a săvârşit cu intenţie sau din culpă o faptă care nu a produs
prejudicii grave sau care ar fi putut aduce prejudicii unităţii.
Art. 72
Retrogradarea din funcţie.
Reprezintă sancţiunea aplicată de către universitate salariatului care, nefiind la prima abatere,
săvârşeşte cu intenţie o faptă/fapte ce prejudiciază ordinea şi activitatea unităţii.
Art. 73
Reducerea salariului de bază cu 5 -10% pe o perioadă de 1-3 luni.
(1) Se aplică de către universitate pentru săvârşirea de către un salariat a unor abateri grave, repetarea
abaterilor pentru care a mai fost sancţionat salariatul.
(2) Fiind plasată la pragul sancţiunii maxime de desfacere disciplinară a contractului individual de
muncă, aplicarea acesteia se face cu considerarea faptului că încă este posibilă îndreptarea atitudinii
persoanei care a fost sancţionată.
Art. 74
Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
(1) Reprezintă sancţiunea maximă ce poate fi aplicată de către universitate atât pentru săvârşirea unei
singure abateri deosebit de grave, cât şi pentru încălcarea repetată a obligaţiilor salariatului de natură a
perturba grav ordinea şi activitatea Universităţii.
(2) La constatarea abaterii grave sau a abaterilor repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la
cele stabilite prin Contractul individual de muncă, Contractul colectiv de muncă aplicabil sau
Regulamentul Intern, universitatea dispune concedierea salariatului pentru motive care ţin de persoana
salariatului, în condiţiile legii.
7.2. ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE conform Legii Educaţiei Naţionale aplicabile
personalului didactic şi de cercetare precum şi personalului didactic şi de cercetare auxiliar şi
personalului de conducere, de îndrumare şi de control din cadrul facultăţilor
Art.75
(1) Pentru personalul didactic şi de cercetare, personalul didactic şi de cercetare auxiliar, personalul
de conducere, de îndrumare şi de control din cadrul Universităţii, răspunderea disciplinară este
reglementată de articolele 312-326 din Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale.
(2) Personalul didactic şi de cercetare, personalul didactic şi de cercetare auxiliar, precum şi cel de
conducere, de îndrumare şi de control din cadrul facultăţilor răspunde disciplinar pentru încălcarea
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îndatoririlor ce îi revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru
încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi
prestigiului Universităţii.
(3) Normele de comportare sunt stabilite în Carta universitară, fără a aduce atingere dreptului la
opinie, libertăţii exprimării şi libertăţii academice.
Sancţiuni disciplinare
Art. 76
Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare, precum şi personalului
didactic şi de cercetare auxiliar şi personalului de conducere, de îndrumare şi de control din cadrul
facultăţilor sunt următoarele:
a) avertisment scris;
b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare
şi de control;
c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru
ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control,
ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licenţă;
d) destituirea din funcţia de conducere din învăţământ;
e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
Art. 77
(1) În vederea aplicării sancţiunilor personalului didactic şi de cercetare, didactic şi de cercetare
auxiliar din cadrul facultăţilor, propunerea de sancţionare disciplinară se face de către şeful de
departament sau de unitate de cercetare, proiectare, microproducţie, de către decan ori rector sau de cel
puţin 2/3 din numărul total al membrilor departamentului, consiliului facultăţii sau senatului universitar,
dupa caz. Aceştia acţionează în urma unei sesizări primite sau se autosesizează în cazul unei abateri
constatate direct.
(2) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 312 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr.1/2011, se stabilesc de
către consiliile facultăţilor.
Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 312 alin. (2) lit. c)- e) din Legea nr.1/2011 se stabilesc de
către Senatul Universităţii.
(3) Decanul sau rectorul, după caz, pun în aplicare sancţiunile disciplinare.
Art. 78
Sancţiunea disciplinară se aplică numai după efectuarea cercetării faptei sesizate, audierea celui în
cauză şi verificarea susţinerilor făcute de acesta în apărare.
Art. 79
În cazul în care cel sancţionat disciplinar nu a mai săvârşit abateri disciplinare în cursul unui an
calendaristic de la aplicarea sancţiunii, îmbunătăţindu-şi activitatea şi comportamentul, autoritatea care
a aplicat sancţiunea disciplinară poate dispune ridicarea şi radierea sancţiunii, făcându-se menţiunea
corespunzătoare în statutul personal de serviciu al celui în cauză.
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Art. 80
(1)Orice persoană poate sesiza Universitatea cu privire la săvârşirea unei fapte ce
poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris şi se înregistrează la Registratura
Universităţii.
(2)Dreptul persoanei sancţionate disciplinar de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat.
Sancţiuni referitoare la încălcarea eticii universitare şi a bunei conduite în cercetare
Art. 81
Sancţiunile care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare şi personalului didactic şi de
cercetare auxiliar de către comisia de etică universitară pentru încălcarea eticii universitare sau pentru
abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică sunt următoarele:
a) avertisment scris;
b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare
şi de control;
c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru
ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca
membru în comisii de doctorat, de master sau de licenţă;
d) destituirea din funcţia de conducere din învăţământ;
e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
Art. 82
Sancţiunile stabilite de comisia de etică şi deontologie universitară sunt puse în aplicare de către decan
sau rector, după caz, în termen de 30 de zile de la stabilirea sancţiunilor.
Art. 83
Pentru abaterile de la buna conduită în cercetare-dezvoltare ale personalului didactic şi de cercetare,
constatate şi dovedite, Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi
Inovării stabileşte aplicarea uneia sau mai multora din următoarele sancţiuni:
a) avertisment scris;
b)retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea regulilor de bună conduită;
c) retragerea calităţii de conducător de doctorat;
d) retragerea titlului de doctor;
e) retragerea titlului didactic universitar sau a gradului de cercetare ori retrogradarea;
f) destituirea din funcţia de conducere din instituţia de învăţământ superior;
g) desfacerea disciplinară a contractului de muncă;
h) interzicerea, pentru o perioadă determinată, a accesului la finanţarea din fonduri publice destinată
cercetării-dezvoltării
Art. 84
(1) Se interzice ocuparea posturilor didactice şi de cercetare de către persoane cu privire la care s-a
dovedit că au realizat abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea
universitară, stabilite conform legii.
(2) Se anulează concursul pentru un post didactic sau de cercetare ocupat, iar contractul de muncă cu
universitatea încetează de drept, indiferent de momentul la care s-a dovedit că o persoană a realizat
abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară.
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Constatarea abaterilor se face de către Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării
Tehnologice şi Inovării, conform legii.
ART. 85
Sancţiunile stabilite de Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi
Inovării sunt puse în aplicare în termen de 30 de zile de la data emiterii hotărârii.
Reguli referitoare la procedura disciplinară
Art. 86
În cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul de a formula şi susţine apărări în
favoarea sa şi să ofere toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie
asistat la cererea sa de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
Art. 87
Fazele aplicării sancţiunii disciplinare sunt:
1. sesizarea organului competent în a aplica sancţiunea în legătură cu săvârşirea unei abateri;
2. cercetarea faptei şi constatarea săvârşirii abaterii;
3. aplicarea sancţiunii disciplinare;
4. comunicarea deciziei de sancţionare.
Art. 88
Sesizarea cu privire la săvârşirea abaterii poate fi făcută de:
a) şeful compartimentului de lucru al celui care a săvârşit abaterea;
b) un organism de control din unitate sau din afara acesteia;
c) prin autosesizare, atunci când chiar persoana abilitată să aplice sancţiunea (de regulă conducerea
instituţiei) află în mod direct de faptul că s-a săvârşit o abatere disciplinară;
d) de orice altă persoană care, având cunoştinţe despre săvârşirea abaterii, sesizează despre aceasta
conducerea unităţii.
Art. 89
Conducătorii serviciilor, birourilor, departamentelor şi direcţiilor din cadrul Universităţii vor aduce la
cunoştinţa conducerii instituţiei orice abatere disciplinară a persoanelor din subordine, în scris, referatul
întocmit în acest sens fiind înregistrat în programul informatic.
Art. 90
Momentul înregistrării sesizării are o importanţă deosebită, deoarece din acest moment începe termenul
de 30 de zile calendaristice în care se va efectua cercetarea prealabilă şi emiterea deciziei de
sancţionare.
Art. 91
În cazul în care conducerea Universităţii se autosesizează cu privire la săvârşirea unei abateri
disciplinare de către un salariat al instituţiei, va dispune imediat efectuarea cercetării disciplinare de
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către comisia de analiză numită în acest sens. În această situaţie, termenul de 30 de zile calendaristice
prevăzut de lege pentru îndeplinirea procedurii cercetării prealabile şi emiterii deciziei de sancţionare
începe din data când conducerea Universităţii s-a autosesizat.
Art. 92
În cazul în care sesizarea se realizează de către un organism de control din unitate sau din afară,
termenul de 30 de zile calendaristice pentru efectuarea cercetării prealabile şi emiterea deciziei de
sancţionare începe de la data înregistrării documentului privind abaterea disciplinară emis de organul
de control.
Art. 93
Conducerea Universităţii, fiind sesizată, va dispune efectuarea cercetării disciplinare.
Art.94
(1)Pentru cercetarea abaterilor săvârşite de personalul didactic şi de cercetare auxiliar şi personalul
nedidactic, se vor numi comisii de analiză formate din 3-5 membri, din care unul este desemnat
preşedintele comisiei, unul este şeful ierarhic superior al persoanei în cauză, iar unul reprezintă
organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau un reprezentant al salariaţilor.
Secretarul comisiei este un reprezentant al Biroului Personal Salarizare.
În cazul personalului didactic şi de cercetare, membri comisiei de analiză trebuie să aibă funcţia
didactică şi ce cercetare cel puţin egală cu a celui cercetat.
(2) Comisiile de analiză sunt numite:
- de Rector, cu aprobarea Consiliului de Administraţie, în cazul personalului nedidactic şi
personalului didactic şi de cercetare auxiliar;
- de Rector, cu aprobarea Senatului universitar, în cazul personalului didactic şi de cercetare;
precum şi personalului de conducere, de îndrumare şi de control din cadrul facultăţilor
- de Ministerul Educaţiei Naţionale, în cazul personalului de conducere, de îndrumare şi de
control precum şi pentru rezolvarea contestaţiilor privind deciziile Senatului Universităţii.
Art. 95
Sesizarea conducerii cu privire la săvârşirea unei abateri disciplinare de către angajaţii instituţiei,
urmată de aplicarea sancţiunii disciplinare, nu poate avea loc mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii
faptei.
Art. 96
Cercetarea abaterii disciplinare reprezintă o condiţie obligatorie ce trebuie îndeplinită în cadrul
acţiunii disciplinare. Neîndeplinirea acestei condiţii atrage nulitatea absolută a deciziei de sancţionare.
1) Cercetarea prealabilă a faptei ce constituie abatere presupune stabilirea:
a. împrejurărilor în care s-a săvârşit fapta;
b. gradul de vinovăţie al salariatului;
c. consecinţele abaterii disciplinare;
d. comportarea generală în serviciu a salariatului;
e. eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
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2) În toate cazurile, în cadrul cercetării abaterii disciplinare este obligatorie
ascultarea salariatului presupus a fi vinovat şi verificarea susţinerilor acestuia în

apărare.
3) În lipsa cercetării prealabile şi a verificărilor privind apărările salariatului, aplicarea sancţiunii
desfacerii disciplinare a contractului de muncă este pasibilă de nulitate.
4) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de către un
reprezentant al Biroului Personal Salarizare, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
5) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile menţionate anterior fără un motiv
obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare
prealabile.
Art. 97
Convocarea salariatului pentru a i se lua nota explicativă se realizează:
a) prin Registratura universităţii, menţionându-se natura actului înmânat, data când a fost înmânat,
precum şi faptul primirii sub semnătură sau a refuzului de a semna de primire. Toate aceste date vor fi
certificate prin semnătură în condica de expediţie de către persoana care a înmânat convocarea;
b) prin înmânarea notei de convocare direct salariatului, acesta semnând de primire pe copia notei de
convocare, copie care va rămâne la persoana care a realizat convocarea;
c) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire în cazul în care salariatul care a săvârşit
abaterea disciplinară lipseşte de la locul de muncă.
Art. 98
(1) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate
apărările în favoarea sa şi să ofere comisiei desemnate să realizeze cercetarea toate probele şi
motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un
reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
(2) Salariatul va putea fi ascultat de mai multe ori, în măsura în care aceasta apare, din evoluţia
cercetării, ca fiind necesar.
Art. 99
În cazul în care salariatul refuză să se apere în acest mod, după îndeplinirea procedurii menţionate
anterior, se va încheia un proces-verbal din care să rezulte refuzul de a se apăra al salariatului presupus
a fi vinovat.
Art. 100
Modul de desfăşurare a anchetei disciplinare, precum şi rezultatele acesteia se consemnează într-un
proces-verbal.
Art. 101
(1) Propunerea de sancţionare se face de către preşedintele desemnat al comisiei de analiză.
(2) După efectuarea cercetării prealabile de către comisia de analiză, propunerile referitoare la
aplicarea sancţiunilor se înaintează împreună cu întreaga documentaţie către conducerea instituţiei, în
vederea aplicării sancţiunii disciplinare.
Art. 102
Aplicarea sancţiunii disciplinare.
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(1) Sancţiunea se stabileşte, pe baza referatului întocmit de şeful direct al salariatului
vinovat şi a propunerii comisiei de analiză, de către conducerea Universităţii, în
conformitate cu art. 248 din Legea nr.53/2003-Codul muncii. Propunerea şefului direct al salariatului cu
privire la sancţiune poate fi menţinută sau schimbată de către conducere.
(2) După încheierea cercetării disciplinare şi stabilirea de către conducere a sancţiunii ce se va aplica
salariatului ccare a săvârşit abaterea disciplinară, se va emite decizia de sancţionare. În vederea vizării
deciziilor de sancţionare din punct de vedere juridic, acestea vor fi prezentate Oficiului juridic al
Universităţii de către Biroul Personal Salarizare, în timp util, şi anume cu o săptămână înainte de
expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la sesizarea abaterii disciplinare.
(3) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor din Regulamentul intern, Contractul individual de muncă, fişa postului sau
Contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare
prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile legii, nu a fost efectuată cercetarea;
d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
(4) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în scris, în cel mult 3 zile calendaristice de la data
emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
(5) Decizia se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin
scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.
Art. 103
Pentru aceeaşi faptă nu pot fi aplicate două sancţiuni disciplinare.
Capitolul VIII
CRITERIILE ŞI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI
Art. 104
8.1 Obiectivele de performanţă, criteriile şi procedura de evaluare profesională a personalului
didactic şi de cercetare sunt:
Obiectiv de performanţă: Contribuţia ştiinţifică;
Criterii de evaluare:
- Publicarea articolelor în reviste cotate ISI - minim 1 articol întreg/an calendaristic, sau
- Publicarea articolelor în reviste indexate BDI - minim 1 articol întreg/an calendaristic;
Procedura de evaluare: anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an pentru activitatea
desfăşurată în anul precedent, conform Metodologiei evaluării calităţii corpului profesoral.
Sistemul de evaluare a calităţii corpului profesoral mai cuprinde evaluarea colegială şi evaluarea de
către studenţi.
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Art. 105
8.2 Obiectivele de performanţă, criteriile şi procedura de evaluare profesională a
personalului de cercetare sunt:
Obiectiv de performanţă: Contribuţia ştiinţifică;
Criterii de evaluare:
- Publicarea articolelor în reviste cotate ISI - minim 2 articole întregi/an calendaristic, sau
- Publicarea articolelor în reviste indexate BDI - minim 3 articole întregi/an calendaristic;
Procedura de evaluare: anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an pentru activitatea
desfăşurată în anul precedent, conform Metodologiei evaluării calităţii personalului de cercetare.
Art. 106
8.3 Obiectivele de performanţă, criteriile şi procedura de evaluare profesională a personalului
didactic şi de cercetare auxiliar şi a personalului nedidactic sunt:
Obiectiv de performanţă: creşterea performanţelor profesionale individuale;
Criterii de evaluare:
1. Cunoştiinţe şi experienţă
2. Complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor
3. Contact şi comunicare
4. Condiţii de muncă
5. Incompatibilităţi şi regimuri speciale
6. Judecata şi impactul deciziilor
7. Influenţă, coordonare şi supervizare.
Procedura de evaluare: anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an pentru activitatea
desfăşurată în anul precedent, conform Legii nr. 284/2010 şi O.M.E.C.T.S nr. 3860/2011.
Activitatea personalului didactic auxiliar care ocupă posturi de secretar, secretar şef facultate,

administrator şef facultate, bibliotecar, tehnoredactor ID, administrator financiar D.P.P.D, administrator
financiar Librărie, laborant este evaluată şi de către studenţi, pe baza următoarelor criterii:

1. Disponobilitatea de a oferi informaţii studentului,
2. Disponibilitatea de a răspunde clar şi concret la întrebările studentului,
3. Manifestarea interesului faţă de rezolvarea problemelor studentului,
4. Atitudinea pozitivă în relaţia cu studentul,
5. Operativitatea în rezolvarea problemelor studentului,
6. Promovarea unui comportament bazat pe respect şi corectitudine,
7. Respectarea programul de relaţii cu studenţii.
Obiectivul principal al evaluării de către studenţi este îmbunătăţirea relaţiei student-angajat.
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Capitolul IX
MODALITĂŢI DE APLICARE A ALTOR DISPOZIŢII LEGALE ŞI CONTRACTUALE SPECIFICE
Art. 107
Pentru asigurarea aplicării tuturor dispoziţiilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, la nivelul
universităţii funcţionează următoarele principii:
a. permanenta informare a conducerii despre apariţiile sau modificările cadrului legal în domeniul
relaţiilor de muncă;
b. imediata informare, sub semnătură de luare la cunoştinţă, a salariaţilor despre noile reglementări în
domeniul relaţiilor de muncă şi mai ales a sancţiunilor specifice;
c. imediata aplicare a normelor legale ce implică modificări ale regimului relaţiilor de muncă la nivelul
Universităţii;
d. însuşirea şi aplicarea tuturor normelor legale incidente faţă de specificul activităţii Universităţii.
Art. 1071 Voluntarilor ca isi vor desfasura activitatea in cadrul Universitatii 1 Decembrie 1918 din Alba
Iulia li se aplica toate reglementarile aplicabile angajatilor, daca acestea nu contravin prevederilor Legii
78/2014.

Capitolul X
DISPOZIŢII FINALE
Art. 108
Conducerile facultăţilor, directorii de departamente, şefii de servicii, birouri, compartimente şi
colective au obligaţia de a prelucra prevederile prezentului Regulament Intern privind drepturile şi
obligaţiile membrilor comunităţii academice cu toţi angajaţii din subordine.
Salariaţii trebuie să probeze însuşirea prevederilor prezentului regulament prin semnarea procesuluiverbal întocmit cu ocazia prelucrării lui.
Art. 109
Procesul-verbal se va întocmi în două exemplare:
- un exemplar la Biroul Personal Salarizare (originalul);
- un exemplar la conducătorul locului de muncă (copia).
Procesul-verbal va fi înregistrat în programul informatic.
Pentru un angajat care la data prelucrării Regulamentului Intern privind drepturile şi obligaţiile
personalului lipseşte, aducerea la cunoştinţă se va face în prima zi de la reluarea activităţii de către
conducătorul locului de muncă, urmând ca procesul-verbal să urmeze aceeaşi procedură enunţată
anterior.
Pentru noii angajaţi, prelucrarea Regulamentului Intern privind drepturile şi obligaţiile personalului se
va face în prima zi de activitate în cadrul Universităţii, de către şeful locului de muncă, urmând
procedura de mai sus.
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Orice modificare a prezentului Regulament Intern privind drepturile şi obligaţiile
personalului se aduce la cunoştinţa salariaţilor în termen de 15 zile calendaristice.

Regulamentul intern a fost:
Aprobat prin Hotărârea Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia întrunit în data de
22.04.2013, cu modificările şi completările ulterioare în şedinţa Senatului Universităţii „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia întrunit în data de 18.03.2015; 27.05.2015; 26.01.2016; 11.03.2016.
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