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REGULAMENT INTERN

Capitolul I:DEFINIŢII
Art.1. În contextul prezentului Regulament, următorii termeni au înţelesul menţionat în cele
ce urmează:
- Universitate – Universitatea din Piteşti, instituţie de învăţământ superior de stat, cu
personalitate juridică, înfiinţată prin Ordinul Ministrului Învăţământului şi Ştiinţei nr. 4894/
22.03.1991, dispunând de autonomie în conformitate cu dispoziţiile legale.
- Conducere – autoritatea cea mai înaltă în Universitate, respectiv Senatul, prezidat de
Rectorul Universităţii, Biroul Senatului Universităţii în limitele competenţelor stabilite prin legi
speciale sau prin Carta Universităţii.
- Conducătorul Universităţii – Rectorul Universităţii sau persoana care deţine delegare de
competenţă din partea acestuia sau, după caz, a Senatului.
- Personal de conducere – Persoanele care au calitatea de şefi ai colectivelor de muncă:
Rector, prorector, decan, prodecan, şef de catedră, director, secretar şef, şef de birou, şef
de compartiment, precum şi alte funcţii de natura celor de mai sus cu atribuţii de conducere.
- Sindicat – Sindicatele legal constituite din cadrul Universităţii din Piteşti.
- Salariat – persoană fizică, angajată în cadrul Universităţii, în baza contractului individual de
muncă.
- Personal de execuţie – Persoanele care exercită funcţii de execuţie în cadrul Universităţii,
în baza unui contract de muncă sau în baza altui contract reglementat de legislaţia în
vigoare.
- Contract colectiv de muncă – Contractul colectiv de muncă încheiat între Universitatea din
Piteşti şi salariaţii din cadrul Universităţii din Piteşti.
Capitolul II: PREVEDERI GENERALE
Art.2. Prezentul Regulament este întocmit în temeiul următoarelor acte normative:
Codul Muncii, aprobat prin Legea 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de
integritate;
- O.G. nr. 57/2002, aprobată prin Legea 324/2003, privind cercetarea ştiinţifică, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 96 /2003, aprobată prin Legea 25/2004 privind protecţia maternităţii la locul de
muncă;
- Carta Universităţii;
- alte reglementări legale în vigoare.
Art.3. Prezentul Regulament se aplică tuturor salariaţilor, indiferent de natura şi forma
contractului individual de muncă, precum şi persoanelor delegate sau detaşate la Universitate.
Art.4. Regulamentul intern se aduce la cunoştinţa celor care intră sub incidenţa acestuia de
către personalul de conducere corespunzător nivelului organizatoric respectiv, cât şi prin publicarea
pe pagina web a Universităţii care cuprinde informaţii publice.
Art.5. (1). Orice persoană interesată poate sesiza Conducerea sau personalul de
conducere, cu privire la dispoziţiile regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării
unui drept al său.
(2). Controlul legalităţii aplicării dispozitiilor cuprinse în regulamentul intern este de
competenţa instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data
-

1

comunicării de către Conducere / personalul de conducere a modului de soluţionare a sesizării
formulate potrivit alin. (1).
Art.6. Întregul personal al Universităţii are obligaţia ca pe perioada detaşării sau delegării la
alte unităţi, să respecte atât prevederile cuprinse în prezentul regulament intern, dupa caz, cât şi
reglementările proprii ale unităţii respective.
Art.7. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, persoanele care reprezintă Universitatea au
obligatia să dovedeasca profesionalism, să asigure executarea sarcinilor în conformitate cu fişa
postului şi cu cele stabilite prin acte normative, hotarârile Senatului şi Biroului de Senat, precum şi
alte reglementări legale în vigoare.
Art.8. Personalul Universităţii are obligaţia să păstreze secretul profesional.
Capitolul III : REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI
ÎNLĂTURĂRII ORICĂROR FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII
Art.9. Este interzisă orice discriminare directă sau indirectă a angajaţilor, bazată pe criterii
de sex, orientări sexuale, trăsături genetice, vârsta, naţionalitate, rasă, culoare, etnie, religie,
orientare politică, origini sociale, handicap, stare civilă sau responsabilitate, apartenentă sau
activitate in sindicate.
Art.10. Salariatii beneficiaza de un mediu de lucru adecvat pentru activitatea desfasurata,
de siguranta socială, protecţie a muncii, sănătate, de demnitate şi apreciere conştientă, fără nicio
discriminare.
Vor fi oferite oportunităţi şi tratament egale pentru femei şi barbaţi în relaţiile de muncă.
Art.11. Nu sunt considerate discriminări următoarele:
a) măsurile speciale prevăzute de lege pentru protecţia maternităţii, naşterii şi alăptării;
b) măsurile temporare pentru protecţia anumitor categorii de femei sau barbaţi;
c) cerinţele de calificare pentru activităţile în care particularităţile de sex reprezintă un factor
determinant datorită condiţiilor specifice şi a modului de executare a activităţilor respective.
Art.12. (1). Este interzis să se ceara unei candidate la angajare sa efectueze/prezinte un
test de graviditate sau să semneze un angajament că nu va rămane însarcinată sau că nu va naşte
pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă.
(2). Prevederile din alin. (1) nu vor fi aplicate în cazul locurilor de muncă interzise femeilor
însărcinate şi/sau femeilor care alăptează, datorita caracterului sau condiţiilor de muncă.
Art.13. Este interzis ca deciziile privind o persoană să fie afectate de acceptarea sau
respingerea de către persoana în cauză a unui comportament ce ţine de hărţuirea acesteia.
Art.14. Este interzisă ştirbirea demnităţii salariatilor. Persoanele care încalcă demnitatea
altor angajaţi prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau
ofensatoare, prin acţiuni de discriminare vor fi cercetaţi disciplinar si sancţionaţi în conformitate cu
reglementările în vigoare.
Capitolul IV : DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONDUCERII ŞI ALE PERSONALULUI DE
CONDUCERE DIN UNIVERSITATE
IV.1. Drepturile conducerii şi personalului de conducere din Universitate
Art.15. Conducerea Universităţii stabileşte obiectivele de eficienţă, performanţă şi
profitabilitate ale acesteia, având, în principal, următoarele drepturi:
a) stabileşte organizarea şi funcţionarea instituţiei; organigrama instituţiei şi orice modificare este
supusă aprobării Senatului Universităţii;
b) stabileşte drepturile şi obligaţiile salariaţilor, în conformitate cu prevederile legale;
c) determină activităţile necesare a fi desfăşurate în Universitate şi stabileşte locurile de muncă
aferente, precum şi fişele de post respective;
e) exercită controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu ale personalului
Universităţii;
f) emite instrucţiuni obligatorii salariaţilor şi are prerogativa disciplinară, conform Codului Muncii,
Statutului personalului didactic, Contractului colectiv de muncă şi a celorlalte reglementări legale în
vigoare.
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IV.2. Obligatiile conducerii şi ale personalului de conducere din Universitate
Art.16. Conducerea Universităţii îşi asumă răspunderea respectării tuturor drepturilor
salariaţilor şi are următoarele obligaţii:
a) să pună la dispoziţia angajaţilor spaţiul de lucru cu dotările şi mijloacele materiale necesare
asigurării unor condiţii corespunzătoare de muncă;
b) să urmarească periodic modul în care dotarea compartimentelor de muncă este realizată în
raport cu cerinţele şi specificul fiecărei activităţi;
c) să organizeze activitatea angajaţilor ţinând cont de strategia de dezvoltare şi să precizeze prin
fişa postului atribuţiile fiecăruia corespunzător cerinţelor postului;
d) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
e) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
f) să sprijine şi să stimuleze iniţiativa şi capacitatea profesională a angajaţilor;
g) să asigure condiţiile necesare aplicării dispoziţiilor legale referitoare la securitatea muncii şi
prevenirea incendiilor, timpul de muncă şi de odihnă, acordarea drepturilor pentru munca prestată;
h) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, să reţină şi să vireze contribuţiile
şi impozitele datorate de angajaţi, în condiţiile legii;
i) să elibereze la cerere, toate documentele care atestă calitatea de angajat a solicitantului;
j) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale angajaţilor;
k) să asigure accesul angajaţilor la formare profesională, în conformitate cu dispoziţiile legale;
l) să respecte prevederile legale în legatură cu numirea sau, după caz, cu eliberarea din funcţie a
personalului;
m) să prevină şi să sancţioneze, conform legii, orice forma de discriminare;
n) să constate săvărşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit
Codului muncii, Legii educaţiei naţionale, contractului colectiv de muncă aplicabil, regulamentului
intern şi a altor reglementări legale în vigoare.
Capitolul V : DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR
V.1.Drepturile salariaţilor
Art.17.(1) Salariaţii Universitaţii beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege, de
contractul colectiv de muncă aplicabil, de contractele individuale de muncă şi de prezentul
Regulament, astfel:
a) dreptul la salariu pentru munca depusă;
b) dreptul la odihnă zilnică şi săptămânală;
c) dreptul la concedii anuale (concedii de odihnă, concedii cu plată, concedii fără plată);
d) dreptul la oportunităţi şi tratament egale;
e) dreptul la demnitate în muncă;
f) dreptul la protecţie şi sănătate în muncă;
g) dreptul la acces la formare profesională;
h) dreptul la informare şi asistenţă;
i) dreptul la protecţie socială;
j) dreptul la negocieri individuale şi colective;
k) dreptul de a participa la acţiuni colective;
l) dreptul de aderare la sindicat.
(2) În cazul unor evenimente familiale deosebite (casatoria sa, nastere copil, casatorie copil,
decesul unor rude/afini de gradul I sau gradul II), salariaţii au dreptul la zile libere plătite, de 5 zile.
(3) Pentru rezolvarea unor situaţii personale salariaţii au dreptul la concedii fără plată de maxim 30
de zile /an.
V.2.Obligaţiile salariaţilor
Art.18. Salariaţii Universităţii trebuie să respecte toate obligaţiile care le revin în
conformitate cu prevederile Codului muncii, contractului colectiv de muncă aplicabil, regulamentului
intern şi altor reglementări legale în vigoare.

3

Art.19. În principal, salariaţii Universităţii au următoarele obligaţii:
a) să indeplinească cu maximă responsabilitate sarcinile de serviciu repartizate şi la termenele
stabilite, conformându-se dispoziţiilor primite pe cale ierarhică;
b) să respecte cu strictete ordinea şi disciplina la locul de munca, conformându-se dispoziţiilor
primite pe cale ierarhică, precum şi prevederilor prezentului regulament;
c) să folosească integral timpul de muncă pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit funcţiei
pe care o au stabilită în fişa postului;
d) să respecte programul de lucru stabilit şi regulile de acces în Universitate;
e) să-şi perfecţioneze nivelul pregătirii profesionale, să-şi asigure un grad de instruire
corespunzător exigenţelor impuse de calitatea de salariat al Universitaţii;
f) să se comporte corect şi civilizat în cadrul relaţiilor de serviciu, să promoveze relaţiile colegiale,
principiale de muncă şi de respect;
g) să dovedească iniţiativă, să propună conducerii Universităţii măsuri care să conducă la
perfecţionarea activităţii acesteia;
h) să respecte obligaţiile din contractul individual de muncă;
i) să respecte regulile de protecţia muncii, precum şi a celor privind folosirea echipamentului de
protecţie şi de lucru şi să contribuie la preîntâmpinarea şi stingerea incendiilor sau a oricaror situaţii
ce ar prejudicia imobilele Universităţii, instalaţiile, bunurile din dotare, viaţa, integritatea fizică şi
sănătatea salariaţilor;
j) să folosească raţional şi să aibă grijă de echipamentele de lucru destinate activităţii de serviciu;
k) să menţină curaţenia la locul de muncă şi în toate locurile de folosinţă comună;
l) să pună în siguranţă la terminarea programului de lucru, documentele de serviciu.
Dupa terminarea programului de lucru, să nu lase aparate conectate la priza electrică cu excepţia
echipamentelor de calcul şi teletransmisie (fax, servere de comunicaţii, etc.) şi a instalaţiilor de
iluminat;
m) să nu lase fără supraveghere în timpul programului de lucru maşini şi instalaţii în funcţiune;
n) să păstreze legitimaţia de serviciu.
Art.20. (1). Prsoanele cu funcţii de conducere şi de control din cadrul unităţilor Universităţii
au obligaţia declarării averii şi a intereselor, potrivit prevederilor Legii nr. 144/2007, privind
înfiintarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate,
(2). Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se fac în scris, pe proprie răspundere şi se
depun la persoana desemnată de conducătorul instituţiei.
Capitolul VI : ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU
Art.21. (1). Durata timpului de lucru al fiecarui salariat este de 5 zile pe săptămână, 8 ore pe
zi, respectiv 40 de ore săptămânal ;
Programul de lucru este stabilit pentru zilele de luni până vineri, de regulă, între orele 8 – 16 ;
Programul de lucru al personalului tehnico-administrativ şi al celor care participă la desfăşurarea
procesului didactic sau de cercetare după-amiaza, va fi stabilit semestrial de către şeful structurii
organizatorice respective.
(2). In cursul programului de lucru se poate acorda pauza de masa stabilita de conducerea
universităţii, cu prelungirea corespunzătoare a programului.
(3). Zilele de repaos săptămânal se asigură pentru toţi salariaţii din Universitate în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
În sectoarele cămine, pază şi alte locuri de muncă unde se lucrează în 2-3 schimburi, orele de
serviciu efectuate în zilele de repaos se compensează cu timp liber corespunzător sau se plătesc
conform dispoziţiilor legale.
(4). La începutul şi sfârşitul programului de lucru, fiecare salariat indiferent de funcţia pe
care o îndeplineşte, cu excepţia cadrelor didactice, este obligat să semneze condica de prezenţă.
Foile colective de prezenta se vor întocmi pe formulare tipizate, de către responsabilii locului de
muncă, urmând a fi vizate de şefii compartimentelor şi înaintate Serviciului Organizare, Politici de
Personal, Salarizare, până la data de 30/ 31 a lunii în curs.
Art.22. (1) Salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă stabilit
conform legii. Programarea efectuării concediilor de odihnă se face anual de conducerea fiecărui
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loc de muncă sau conducerea Universităţii, de regulă în perioada vacanţelor universitare, ţinând
seama atât de interesele serviciului cât şi de ale salariatului.
Schimbarea datelor stabilite pentru efectuarea concediului de odihnă se aprobă de conducatorul
locului de muncă fără a depăşi anul calendaristic în care se efectuează concediul.
Concediul de odihnă se efectuează de regulă, integral sau se poate acorda fracţionat dacă
interesele serviciului o cer sau la solicitarea salariatului, atunci cand interesele serviciului o permit,
cu condiţia ca una dintre fracţiuni să nu fie mai mică de 15 zile lucrătoare. Evidenţa concediului de
odihnă, concediului fără plată, concediilor medicale etc., se ţine de Serviciul Organizare Politici de
Personal, Salarizare.
(2). Salariaţii au dreptul la concediu medical conform legii. Concediile medicale vor fi
depuse la Biroul Salarizare în maxim 3 zile de la eliberare dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice
de la expirarea lunii pentru care s-a acordat, fiind semnate, pe exemplarul alb (verso), de şeful
locului de muncă.
(3). Prestarea orelor suplimentare peste programul normal de lucru se poate efectua numai
în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege şi cu aprobarea prealabilă a conducerii universităţii /
conducătorului locului de muncă.
(4). Accesul salariaţilor şi studenţilor în incinta Universităţii se face pe baza legitimaţiei de
serviciu vizată la zi, care se prezintă personalului de pază.
Capitolul VII :PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAŢIILOR
INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR
Art.23. Cererile individuale ale salariaţilor pot avea unul dintre următoarele subiecte:
a) acordarea drepturilor salariale;
b) acordarea de ajutoare sociale / facilităţi, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în
vigoare;
c) acordarea concediilor;
d) pensionarea potrivit prevederilor legale;
e) încetarea / suspendarea / reluarea raporturilor de muncă;
f) documente care atestă calitatea de angajat;
g) altele, potrivit reglementarilor în vigoare.
Art.24. (1) Cererile sau reclamaţiile care urmează a fi analizate se depun personal la
Registratura Rectoratului.
(2). Prin decizia Rectorului Universităţii se constituie comisia de soluţionare a cererilor şi
reclamaţiilor salariaţilor.
(3) La sedinţa de analiza a cererilor sau reclamaţiilor pot participa şi salariaţii care au
înaintat acte spre soluţionare, aceştia având posibilitatea de a prezenta argumente pertinente.
(4) Cererea sau reclamaţia se rezolvă în termen de 30 zile de la primirea acesteia.
(5) Răspunsul la cerere sau reclamaţie, motivat, se comunică petiţionarului în scris pe baza
de semnatura sau prin poştă, cu confirmare de primire.
(6) Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale salariatului,
nu se iau în considerare.
Art.25. Prin Decizia Rectorului Universităţii se constituie Comisia de disciplină însarcinată
cu atribuţii de cercetare disciplinară, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare.
VII.1. Accesul la informaţii publice şi relaţia cu mass-media
Art.26. În Universitatea din Piteşti, accesul la informaţiile de interes public este garantat,
potrivit normelor stabilite prin Legea 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public şi prin
alte reglementări legale în vigoare.
Art.27. Sunt informatii de interes public la nivelul Universităţii şi structurilor sale
componente:
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Universităţii;
b) structura organizatorică, atribuţiile entitaţilor componente, programul de funcţionare şi programul
de audienţe;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea Universitatii şi conducerile structurilor
componente;
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d) coordonatele de contactare ale institutiei: denumire, sediu, numere de telefon, fax, adresa de email şi adresa paginii de internet;
e) sursele de finanţare, bugetul şi bilanţul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) alte informaţii care nu au fost clasificate ca şi informaţii secrete, secrete de serviciu sau
confidenţiale.
Art. 28. (1) Accesul la informaţiile de interes public se realizeaza prin:
a) afisarea pe pagina web a Universităţii ;
b) consultarea lor la sediul instituţiei, în spaţii destinate acestui scop.
(2) Persoanele fizice şi juridice, care dovedesc un interes legitim faţă de informaţiile de
interes public, vor putea obţine aceste informaţii şi prin solicitare scrisă.
(3) Cererile de informaţii de interes public vor fi rezolvate potrivit Legii nr. 544/2001 şi a Normei de
aplicare a acesteia.
Capitolul VIII: RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ
Art.29. Conducerea Universităţii îşi exercită prerogativele disciplinare, având dreptul de a
aplica salariaţilor, conform legii, sancţiuni disciplinare atunci când se constată săvârşirea unei
abateri disciplinare.
Art.30. Sancţiunile disciplinare aplicate salariaţilor nu exclud răspunderea civilă sau penală,
conform legii, după caz.
Art.31. Disciplina salariaţilor Universităţii implică îndeplinirea strictă şi precisă de către toţi
salariaţii, indiferent de funcţia lor, a obligaţiilor prevăzute de lege, contractul colectiv de muncă
aplicabil, de prezentul regulament, de contractul individual de muncă, de fişa postului, de deciziile
sau instrucţiunile conducătorului ierarhic.
Art.32. Sunt abateri disciplinare:
a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b) întârzierea în mod repetat de la ora de începere a programului de lucru;
c) depăşirea a 3 absenţe nemotivate consecutive de la serviciu, situaţie în care poate fi desfăcut
contractul individual de muncă;
d) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
e) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter;
f) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile prevăzute în fişa postului;
g) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
h) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau institutiei publice din care face parte;
i) părăsirea serviciului fără motiv întemeiat şi fără a avea în prealabil aprobarea şefului ierarhic;
j) desfăşurarea unei activităţi personale sau private în timpul orelor de program;
k) solicitarea sau primirea de cadouri în scopul furnizării unor informaţii sau facilitării unor servicii;
l) fumatul în alte locuri decât în cele amenajate şi încalcarea regulilor de igienă şi securitate;
m) intrarea în instituţie sub influenţa băuturilor alcoolice;
n) introducerea, consumarea, distribuirea sau comercializarea de substanţe, medicamente sau alte
produse al căror efect poate produce dereglări comportamentale;
o) orice alte fapte care întrunesc elementele unei abateri disciplinare.
Art.33. Sancţiunile disciplinare care se pot aplica în cazul în care salariatul săvârşeşte o
abatere disciplinară sunt cele stabilite de Codul muncii, Legii educaţiei naţionale, Contractului
colectiv de muncă aplicabil şi altor reglementări legale în vigoare.
Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singura sancţiune disciplinară.
Art.34. (1). Sancţiunile prevăzute la articolul precedent cu excepţia ,,avertisment scris’’
(stabilit pentru personalul contractual), nu pot fi dispuse mai înainte de efectuarea, în condiţiile legii,
a unei cercetări disciplinare prealabile de către comisia de disciplină numită de Rectorul
Universităţii.
(2). Sancţiunea se stabileşte în funcţie de gravitatea faptei săvârşite de salariat luându-se în
considerare şi :
- împrejurările în care a fost săvârşită fapta ;
- gradul de vinovăţie al salariatului;
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- consecinţele abaterii disciplinare;
- comportamentul general al angajatului la serviciu;
- sancţiunile disciplinare aplicate anterior.
(3). Sancţiunea constând în ,,avertisment scris’’ se aplica direct de către conducătorul
compartimentului şi se comunică la Serviciul Organizare, Politici de Personal, Salarizare.
(4). Conducerea Universităţii dispune aplicarea sancţiunii disciplinare prin Decizie în scris,
în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştintă despre săvârşirea abaterii
disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
(5). Sub sancţiunea nulităţii absolute, Decizia trebuie să fie motivată în fapt şi în drept şi să
cuprinda elementele prevăzute în actele normative aplicabile.
(6). Decizia de sancţionare se comunică salariatului, personal sau prin scrisoare
recomandată, în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data
comunicării.
(7). Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instantele judecătoreşti
competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.
Art.35. Răspunderea disciplinară şi materială a personalului didactic, didactic auxiliar, a
personalului de conducere, este reglementată de Legea educaţiei naţionale şi de alte dispoziţii
legale în vigoare.
Capitolul IX : PROTECŢIA, IGIENA SI SECURITATEA ÎN MUNCĂ
Art.36. (1). Conducerea Universităţii asigură măsurile necesare pentru protejarea vieţii,
securităţii şi sănătaţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de
informare şi pregătire, precum şi de punere în aplicare a măsurilor de protecţie a muncii şi a
mijloacelor necesare acesteia.
(2). La adoptarea şi punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin.(1), se va ţine seama
de urmatoarele principii generale de prevenire:
a) să se asigure aplicarea criteriilor ergonomice pentru îmbunătaţirea condiţiilor de muncă şi pentru
reducerea efortului fizic, precum şi măsuri adecvate pentru munca femeilor şi tinerilor;
b) să se stabilească măsurile tehnice, sanitare şi organizatorice de protecţie a muncii,
corespunzător condiţiilor de muncă si factorilor de mediu specifici;
c) să se angajeze persoane care, în urma controlului medical şi a verificării aptitudinilor
psihoprofesionale, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute;
d) să se ţină evidenta locurilor de muncă cu conditii deosebite;
e) să se ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătaţii salariaţilor şi să asigure
dotarea corespunzătoare cu materiale necesare a locurilor de muncă;
f) să se asigure protecţia sănătaţii şi/sau securitaţii salariatelor gravide şi/sau mame la locurile de
muncă, potrivit legii, respectându-se în acest sens, Instrucţiunile din Anaxa 1 – parte integrantă a
prezentului Regulament Intern.
Art.37. Instrucţiunile prevăzute în prezentul Regulament intern, impun ca fiecare salariat să
desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire
profesională atât propria persoana, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă.
Art.38. (1). Toate accidentele survenite în timpul serviciului, mai ales cele cu consecinţe
grave, vor fi declarate imediat conducerii Universităţii.
În acelaşi mod se va proceda şi în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu - loc de munca
şi invers, precum şi in cazul delegărilor sau detaşărilor în interesul serviciului.
(2). Accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal precum si accidentul colectiv, vor fi
comunicate de îndată către conducerea Universităţii Inspecţiei Muncii sau, după caz,
Inspectoratului Teritorial de Muncă, precum şi altor instituţii abilitate ale statului, potrivit legii.
Art.39. Utilizarea echipamentului tehnic, echipamentului individual de protecţie şi de lucru şi
materialelor igienico-sanitare se face în următoarele condiţii :
a) fiecare angajat este obligat să utilizeze echipamentul tehnic din dotare, fiind interzisă utilizarea
acestuia în scopuri personale;
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b) sunt considerate echipamente tehnice echipamentele de calcul, birotica, autovehiculele,
aparatele, în general toate materialele încredinţate salariatului în vederea îndeplinirii atribuţiilor de
serviciu;
c) echipamentele tehnice trebuie să corespundă prevederilor din normele, standardele şi din alte
reglementări referitoare la protecţia muncii şi să nu prezinte pericol pentru sănătatea sau viaţa
angajaţilor, a persoanelor aflate în Universitate în interes de serviciu sau a altor persoane pentru
care se asigura protecţia muncii;
d) este interzisă intervenţia din proprie initiativă asupra echipamentului tehnic sau individual, defect,
dacă întreţinerea acestuia este încredinţată unui specialist, angajatul fiind obligat în acest caz să
apeleze la serviciile acestuia.
Art.40. Conducerea Universităţii, prin persoana cu atribuţii în acest sens, are obligaţia să
organizeze instruirea angajaţilor săi, în domeniul securităţii şi sănătaţii în muncă, atât la angajare
sau la schimbarea locului de muncă, cât şi periodic, în condiţiile stabilite.
Art.41. Angajarea în muncă a unei persoane se face numai în baza unui certificat medical,
care atestă că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii respective.
Certificatul medical este obligatoriu şi în cazul detaşării sau trecerii în alt loc de muncă ori în altă
activitate, dacă se schimbă condiţiile de muncă, la reînceperea activităţii după o întrerupere mai
mare de un an, precum şi în alte cazuri stabilite prin reglementări legale în vigoare.
Capitolul X : PREVEDERI FINALE
Art.42. Prezentul Regulament va fi adus la cunoştinta tuturor angajaţilor Universităţii prin
grija şefilor locurilor de muncă şi prin publicarea acestuia pe site-ul Universităţii.
APROBAT în şedinţa Senatului Universităţii din Piteşti din data de 12.04.2012 şi intră în aplicare
după data aprobării.

RECTOR
Prof.univ.dr. Ionel DIDEA

Aviz de legalitate,
Consilier juridic
Doina Moraru
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UNIVERSITATEA DIN PITESTI
ANEXA NR .1
la Regulamentul Intern

INSTRUCTIUNI
DE APLICARE A ORDONANTEI DE URGENTA NR.96 / 2003 PRIVIND PROTECTIA
MATERNITATII LA LOCUL DE MUNCA

În sensul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 96 / 2003, salariatele gravide, salariatele
care au născut recent, salariatele care alăpteaza copii, sunt obligate să se prezinte la medicul de
familie pentru eliberarea unui document medical care sa le ateste starea.
În cazul în care salariatele nu îndeplinesc aceasta obligaţie şi nu informează în scris
angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligaţiile prevăzute în ordonanta de
urgenţă nr. 96 / 2003.
Universitatea din Piteşti, denumită în continuare angajator, are obligaţia să adopte măsurile
necesare astfel încat să prevină expunerea salariatelor de mai sus la riscuri ce le pot afecta
sănătatea şi securitatea şi să nu le constrângă să efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii sale
sau a copilului nou născut .
Pentru toate activităţile susceptibile să prezinte un risc specific pentru salariatele aflate în
situatiile de mai sus, Universitatea din Piteşti este obligată să evalueze anual, precum şi la orice
modificare a condiţiilor de muncă, natura, gradul şi durata de expunere a salariatelor, în scopul
eliminării oricarui risc pentru sănătatea şi securitatea acestora.
Evaluările se fac de catre angajator cu participarea obligatorie a medicului de medicina
muncii iar rezultatele lor se vor consemna în rapoarte scrise.
Angajatorul este obligat să informeze în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării şi să
trimită o copie a raportului catre sindicatele salariatilor.
În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care angajatorul a fost anunţat în scris de către
o salariată că se află în una din situaţiile de mai sus, acesta este obligat să înstiinţeze medicul de
medicina muncii, precum şi Inspectoratul teritorial de munca.
De la data primirii înştiinţării, medicul de medicina muncii şi Inspectoratul teritorial de munca
vor verifica condiţiile de muncă ale salariatei.
În cazul în care o salariată desfăşoară o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea şi
securitatea sa ori cu repercursiuni asupra sarcinii, angajatorul este obligat să modifice în mod
corespunzător condiţiile sau orarul de muncă. Dacă aceste lucruri nu sunt posibile, salariata va fi
repartizata la un alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea sa, în conformitate cu recomandările
medicului de medicina muncii, cu menţinerea veniturilor salariale.
În cazul în care angajatorul, din motive obiective, nu poate să îndeplinească obligaţiile de
mai sus, salariatele au dreptul la concediul de risc maternal.
Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o perioada ce nu
poate depăşi 120 de zile, de către medicul de familie, care va elibera un certificat medical în acest
sens, dar nu-l poate acorda simultan cu alte concedii prevăzute de legislaţia în vigoare.
Pe durata concediului de risc maternal salariata are dreptul la indemnizaţia de risc maternal,
care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.
Cuantumul indemnizatiei este de 75% din media veniturilor lunare realizate în cele 10 luni
anterioare solicitării.
Pentru salariatele care se afla în una din situaţiile de mai sus şi care îşi desfăşoară
activitatea numai în poziţie ortostatică angajatorul are obligaţia de a le modifica locul de muncă
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respectiv, astfel încât să li se asigure, la intervale regulate de timp, pauze şi amenajări pentru
repaus în poziţie sezândă.
În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata
normală a timpului de muncă din motive de sănătate a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea
cu o pătrime a duratei normale a timpului de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale.
Angajatorul are obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii
prenatale, în cazul în care investigaţiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru, fără
diminuarea drepturilor salariale.
După naştere, salariatele au obligaţia de a efectua minimum 42 de zile de concediu
postnatal .
Angajatorul are obligaţia de a acorda salariatelor care alăptează, în cursul programului de
lucru, două pauze pentru alăptare de câte o ora fiecare. În aceste pauze se include şi timpul
necesar deplasării dus-întors la locul unde se afla copilul.
La cererea mamei, pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale
de muncă, cu doua ore zilnic. Pauzele şi reducerea duratei de muncă acordate la alăptare, se
includ în timpul de muncă şi nu diminuează veniturile salariale care sunt suportate integral din
fondul de salarii al angajatorului.
Salariatele care se află în una din situaţiile expuse mai sus, nu pot fi obligate să desfăşoare
muncă de noapte sau în condiţii cu caracter penibil.
Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă în cazul salariatelor
care se află în concediu de maternitate sau de risc maternal sau care se află în concediu pentru
creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau până la 3 ani în cazul copiilor cu handicap.
Aceasta dispoziţie nu se aplică în cazul concedierilor pe motive economice, ce rezultă din
desfiinţarea postului ocupat de salariată.
Salariatele, ale caror raporturi de muncă au încetat din motive pe care le consideră ca fiind
legate de starea lor, au dreptul să conteste decizia angajatorului în instanţa de judecată, în termen
de 30 de zile de la data comunicării acesteia.
Angajatorul, care a încetat raportul de muncă al unei salariate din motive economice, are
obligaţia ca, in termen de 7 zile de la data comunicării acestei decizii în scris salariatei, să transmită
o copie a acestui document sindicatelor salariaţilor din unitate, precum şi Inspectoratului teritorial
de muncă.
Inspectoratul teritorial de muncă, în termen de 7 zile de la data primirii deciziei menţionate
mai sus, are obligaţia să emită aviz favorabil corespunzător situaţiei constatate.
Inspectoratul teritorial de munca va transmite avizul angajatorului ,salariatei, precum si
sindicatelor salariaţilor din unitate.
Prezenta Anexa este parte integranta a Regulamentului Intern .
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