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• comiterea sau incitarea la orice act care tulbură buna desfăşurare a activităţii 

universităţii. . 

• folosirea în interes personal a bunurilor sau capacităţilor universităţii; 

• efectuarea de convorbiri telefonice de la posturile telefonice ale 

universităţii în interes personal; 

• simularea de boală şi / sau nerespectarea tratamentului medical în 

perioada incapacităţii de muncă; 

• înstrăinarea oricăror bunuri date în folosinţă sau păstrare; 

• scoaterea din unitate a bunurilor universităţii cu excepţia celor pentru care 

există aprobarea conducerii universităţii; 

• introducerea şi / sau facilitarea introducerii în incinta universităţii a persoanelor 

străine fără ca acestea să se afle în interes de serviciu; 

• părăsirea locului de muncă, nesupravegherea utilajelor / instalaţiilor cu grad ridicat 

de pericol în exploatare; 

• intrarea sau ieşirea din incinta universităţii prin alte locuri decât cele stabilite de 

conducerea universităţii; 

• introducerea în spaţiile universităţii a unor materiale sau produse care ar putea 

provoca incendii sau explozii, cu excepţia celor utilizaţi în activitatea curentă; 

• părăsirea postului de pază sau a locurilor de muncă reglementate de legi speciale; 

• distrugerea şi / sau deteriorarea materialelor sau a dispozitivelor specifice realizării 

atribuţiilor de serviciu; 

• folosirea calităţii de salariat pentru obţinerea de avantaje în scop personal; 

• introducerea în universitate a unor mărfuri în scopul comercializării acestora; 

• accesul salariaţilor în incinta universităţii în afara orelor de program fără acordul 

conducerii; 

• ieşirea nejustificată din incinta universităţii în timpul orelor de program. 

Drepturile şi obligaţiile personalului didactic şi personalului didactic auxiliar se 

completează cu dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 modificata . 

Reintegrarea profesionala a salariatilor la revenirea la locul de munca in conditiile 

art.10 alin.8) din Legea nr.202/2002 republicata privind egalitatea de sanse si de 

tratament intre barbati si femei . 

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.202 art.10 alin.8) “ la încetarea concediului de 

maternitate, a concediului pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 

ani în cazul copilului cu dizabilităţi sau a concediului paternal, salariata/salariatul are 

dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă ori la un loc de muncă echivalent, având 

condiţii de muncă echivalente, şi, de asemenea, de a beneficia de orice îmbunătăţire a 

condiţiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenţei.”De asemenea, tot in Legea 

nr.202, la art.10 alin.9) se prevede ca “la revenirea la locul de muncă în condiţiile prevăzute 

la alin. (8), salariata/salariatul are dreptul la un program de reintegrare profesională, a 

cărui durată este prevăzută în regulamentul intern de organizare şi funcţionare şi nu poate 

fi mai mică de 5 zile lucrătoare.” 

  In acest sens, se stabileste o durata a programului de reintegrare profesionala de 10 zile 

lucratoare, timp in care angajatul ce urmeaza acest program va primi sarcini de serviciu 
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mai usoare, desfasurandu-si activitatea sub stricta supraveghere a unei personae special 

desemnata cu aceasta atributiune . Salariatul are obligatia de a se pune la curent cu 

toate modificarile legislative ce tin de specificul activitatii sale, daca acestea au 

intervenit, urmand ca la sfarsitul programului de reintegrare profesionala sa fie evaluat 

de catre seful sau ierarhic superior .Pe durata acestui program de reintegrare 

profesionala, salariatul va beneficia de aceleasi drepturi ca oricare alt salariat .  

 

3.3. Reguli generale 

• Loialitatea faţă de universitate 

Statutul dumneavoastră de angajat vă solicită să vă puneţi toate cunoştinţele şi 

abilităţile profesionale în slujba universităţii în care lucraţi şi să faceţi tot ce vă stă în putinţă 

pentru a promova interesele universităţii. 

Loialitatea şi ataşamentul faţă de obiectivele universităţii vor fi apreciate în mod 

deosebit şi vor determina - împreună cu performanţele individuale - evaluarea activităţii 

dumneavoastră. 

.Nu veţi fi niciodată implicat în mod direct sau indirect în activităţi care ar putea 

prejudicia universitatea. De asemenea, prin comportamentul dumneavoastră nu veţi 

întreprinde nimic care ar putea dăuna - moral sau material - universităţii sau î-ar putea afecta 

reputaţia.  

• Resursele materiale 

Resursele materiale aflate la dispoziţia angajaţilor reprezintă bunuri ale 

universităţii şi nu pot fi utilizate în scopuri personale. 

• Legitimaţia de angajat 

Documentul care atestă statutul de angajat al universităţii este legitimaţia. Fa 

trebuie să fie vizată de conducerea universităţii. Pierderea acesteia trebuie anunţată în cel mai 

scurt timp posibil. 

• Date personale 

Aveţi obligaţia să anunţaţi în termen de 5 (cinci) zile la Serviciul Resurse Umane - 

Biroul Personal asupra oricărei modificări privind:. 

- adresa şi numărul de telefon; 

- starea civilă, 

- preschimbarea actului de identitate. 

• Ţinuta vestimentară 

Nu există prescripţii speciale cu privire la ţinuta vestimentară în timpul lucrului. 

Situaţiile speciale sînt prevăzute în fişa postului. 

Totuşi, nu trebuie să pierdeţi din vedere faptul că universitatea este o instituţie de 

învăţământ şi, de asemenea, un spaţiu public. Ţinuta dumneavoastră vestimentară şi personală 

trebuie să reflecte acest mediu şi, totodată, poziţia profesională şi ierarhică în cadrul 

universităţii. 

• Concediul de boală 

In caz de îmbolnăvire, aveţi obligaţia să anunţaţi şeful ierarhic în legătură cu boala 
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survenită, precum şi cu numărul de zile cît veţi absenta. Dacă nu respectaţi aceste cerinţe, este 

posibil să nu fiţi remunerat pe caz de boală. 

La revenirea la locul de muncă veţi prezenta un certificat medical eliberat pentru 

perioada cît aţi lipsit. Certificatul trebuie vizat de medicul desemnat de universitate şi luat în 

evidenţă de către conducerea universităţii, în mod obligatoriu, până la finele lunii, perioada 

cît aţi absentat trebuie justificată. 

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 pot constitui abateri disciplinare împotriva 

cărora pot fi luate măsurile de sancţionare corespunzătoare. 

• Competenţe 

Competenţele (limitele în care puteţi lua decizii) sunt cele prevăzute în fişa postului. 

Va fi apreciat faptul că vă asumaţi răspunderi proprii în limitele competenţelor care v-au fost 

delegate. Iniţiativa şi capacitatea dumneavoastră de a lucra independent (tară supraveghere) 

constituie criterii de care se va ţine seama în evaluarea performanţelor individuale. 

Totuşi, asiguraţi-vă că nu depăşiţi competenţele stabilite pentru postul 

dumneavoastră. Solicitaţi, dacă este cazul, lămuriri suplimentare. 

• Relaţiile de colaborare 

Vi se solicită un comportament adecvat, amabil şi colegial cu persoanele cu care aveţi 

relaţii de colaborare. Fumizâţi-le toate informaţiile de care credeţi că au nevoie să le obţină 

de la dumneavoastră. Daţi dovadă de solicitudine şi nu creaţi stări conflicfuale nedorite. 

• Relaţiile ierarhice 

Universitatea încurajează relaţiile ierarhice bazate pe efortul comun orientat către 

realizarea obiectivelor sale. Şefii de servicii, birouri, compartimente etc. poartă răspunderea 

pentru buna desfăşurare a activităţii din sectorul pe care îl coordonează. 

Aveţi obligaţia să îndepliniţi la termen şi în condiţii bune toate sarcinile care vi se 

încredinţează şi să respectaţi deciziile conducătorului 

universităţii sau conducătorii facultăţilor, sau şefului dumneavoastră de serviciu, birou, 

compartiment etc. Conducătorii facultăţilor, şefii de servicii, birouri, compartimente etc. 

sunt împuterniciţi să acţioneze în numele conducătorului universităţii şi să aprecieze 

performanţele şi rezultatele activităţii dumneavoastră. 

Disponibilitatea de a răspunde solicitărilor şi de a vă asuma responsabilităţi va fi 

apreciată în mod deosebit la evaluarea performantelor individuale. 

În cazul săvârşirii unor abateri sau dacă vă îndepliniţi în mod nesatisfăcător atribuţiile, 

şefii de servicii, birouri, compartimente etc. au obligaţia de a lua măsurile de sancţionare ce 

se impun. 

• Relaţiile cu presa 

Dacă sunteţi contactaţi de ziarişti, îndrumaţi-i către purtătorul de cuvânt al universităţii. 

Nu veţi furniza reprezentanţilor presei informaţii privind universitatea dacă nu aţi fost abilitat 

în acest sens. 

• Apeluri telefonice 

Telefoanele universităţii vor fi utilizate numai în interesul serviciului. 

In cazul când sunteţi apelat în interes personal, vi se solicită să limitaţi durata 

convorbirii. 
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Convorbirile telefonice internaţionale sînt permise numai în interesul universităţii. 

Aveţi nevoie de acceptul prealabil al conducătorului universităţii pentru orice convorbire 

internaţională. 

• Menţinerea ordinii 

Aveţi obligaţia să menţineţi ordinea şi curăţenia la locul de muncă şi în spaţiile de 

folosinţă comună. 

Echipamentele, aparatura şi mobilierul trebuie să fie într-o perfectă stare de curăţenie. 

Acelaşi lucru este valabil si pentru mijloacele de transport. 

Birourile vor avea în permanenţă un aspect plăcut şi civilizat, atât pe durata programului 

de lucru, cît şi după terminarea acestuia. Ceştile goale, paharele, ambalajele de orice tip nu 

vor fi lăsate la vedere. 

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. 

* Accesul în spaţiul Universităţii de Arte „G.Enescu” Iaşi 

Spaţiul' universitar (totalitatea imobilelor, curţi/construcţii) este, conform dispoziţiilor. 

Leg ii educaţiei naţionale nr. 1/2011 modificata, inviolabil. 

Accesul in spaţiul universităţii este permis, in cazul persoanelor străine, numai cu 

acordul conducerii, pe baza de legitimare si anunţarea scopului intrării. 

 

4. ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU Şl DE ODIHNĂ 

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore / zi, 40 de orc pe săptămână. Ora 

începerii şi ora terminării programului de lucru se fixează de conducerea universităţii astfel: 
• Pentru activitatea didactică cu studenţii 

programul personalului implicat se desfăşoară între orele 800 - 2200, conform orarului 

didactic şi statului de funcţiuni. 

• Pentru personalul administrativ, didactic auxiliar si ncdidactic, programul este între 

orele 8° - 1600. 

• Pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea conform programului normal în 

două schimburi, programul este astfel: 

- schimbul I ; 
- schimbul II, 

• Pentru personalul bibliotecii care îşi desfăşoară activitatea în două schimburi, 

programul este astfel: 
- schimbul I ; 

- schimbul II, 

Programul de lucru şi modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunoştinţa 

salariaţilor prin afişare la sediul universităţii. 

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 pontajul care va fi înaintat în vederea 

întocmirii statelor de plată a salariilor. 

Salariatul care, prin atribuţiile de serviciu, răspunde de întocmirea foii colective de 

prezenţă (pontajului) răspunde, în condiţiile legii, de realitatea şi exactitate datelor 

consemnate în aceasta. 
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În cazuri excepţionale datorate de existenţa unor lucrări urgente, la solicitarea 

universităţii se pot efectua ore suplimentare de cel mult 8 orc / săptămână. Compensarea 

orelor suplimentare se face cu timp liber corespunzător sau prin plata cu sporuri, potrivit legii. 

Timpul de odihnă se acordă sub următoarele forme: 

• repausul în timpul programului de muncă pentru pauza de masă 

• repausul săptămânal ce se acorda două zile consecutiv, de regulă 

sâmbătă şi duminică. 

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. 

Sărbători legale 

Zilele de sărbători legale şi religioase în care nu se lucrează sunt: 

• 1 si 2 ianuarie 

• Prima si a doua zi de Rusalii 

• Adormirea Maicii Domnului 

• prima şi a doua zi dc Paşti / 1 mai 

• 1 decembrie 

• prima şi a doua zi de Crăciun 

• doua zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale, declarate astfel 

de cultele religioase, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora; 

Concediu plătit pentru evenimente familiale deosebite pentru evenimente familiale 

deosebite, salariaţii au dreptul la zile de concediu plătite după cum urmează: 

- căsătoria salariatului - 5 zile; 

- naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile; 

- decesul soţului / soţiei sau al unei rude de până la gradul II (părinţi, copii şi fraţi) - 3 zile; 

Notă: Concediul plătit prevăzut mai sus se acordă Ia cererea solicitatorului, dc conducerea universităţii şi 

nu se include în durata concediului de odihnă. 

Concediul fără plată 

- Salariaţii din universitate (exclusiv personalul didactic auxiliar si nedidactic) au dreptul la 

concedii fără plată de maxim 90 de zile lucrătoare anual, pentru rezolvarea următoarelor 

situaţii personale: 

*susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în instituţiile de învăţământ 

superior, curs seral sau fără frecvenţă, a examenelor de an universitar, cât şi a examenului de 

diplomă, pentru salariaţii care urmează o formă de învăţământ superior, curs seral sau fără 

frecvenţă; 

*susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de 

doctorat, în cazul salariaţilor care nu beneficiază de burse de doctorat; 

- Salariaţii au dreptul la concediul fara plată fără limita menţionată anterior, în cazul unui 

tratament medical efectuat in străinătate pe durata recomandată de medic, dacă cel în cauză 

nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, precum 

şi pentru însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude apropiate - copil, frate, soră, 

părinte, pe timpul cât aceştia se află la tratament în străinătate -, în ambele situaţii cu avizul 

obligatoriu al Ministerului Sănătăţii. 

Concediile fara plată se acordă doar în cazul în care prin aceasta nu se perturba buna 
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desfasurarc a activitatii compartimentului respectiv . 

Concedii fără plată pot fi acordate şi pentru interese personale, altele decât cele prevăzute la 

anterior, pe o perioadă dc maxim 120 zile într-un an calendaristic, însă doar cu acordul 

conducerii universităţii, acord emis pe baza unui referat prin care se atesta faptul ca efectuarea 

acestui concediu nu va perturba buna desfăşurare a activitatii. Referatul va fi întocmit, cu 

asumarea răspunderii, dc către şeful direct al celui ce solicita concediul fara plata. 

Pentru cadrele didactice si de cercetare se aplica si dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 

1/2011, modificată astfel: . . . . . . .  

*Personalul didactic titular pe un post didactic din învăţământ, 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 conducerii instituţiei de învăţământ 

superior sau, după caz, a consiliului de administraţie, dacă se face dovada activităţii 

respective. 

*Personalul didactic titular pe un post didactic din învăţământ poate beneficia de concediu 

fără plată pe timp de un an universitar, o dată la 10 ani, cu aprobarea instituţiei de învăţământ 

superior, cu rezervarea catedrei pe perioada respectivă. 

Concediul de odihnă anual 

Conform Hotărârii Guvernului nr. 250 / 1992, republicată, precum si Legii nr.53/2003 

republicata, concediul de odihnă se acordă, pentru personalul didactic auxiliar si 

nedidactic,astfel: 

Durata concediului de odihnă 

20 zile lucrătoare 

21 zile 

lucrătoare 25 zile 

lucrătoare 

Pentru tinerii în vârstă de până la 18 ani, durata concediului de odihnă este de 24 zile 

lucrătoare. 

Pentru personalul didactic de predare şi de cercetare ştiinţifică, concediul de odihnă se 
acorda în conformitate cu dispoziţiile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 modificată, 
astfel: 
- cadrele didactice din învăţământul universitar beneficiază de concediul anual de odihnă 
cu plată, în perioada vacanţelor universitare, cu o durată de cel puţin 40 de zile lucrătoare. 
- perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de către 

senatul universitar, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză. 

Efectuarea concediilor anuale de odihnă se realizează anual, în baza unei programări colective 

sau individuale, stabilite de universitate cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor ori cu 

consultarea salariatului. 

Programarea concediilor de odihnă se va face la sfârşitul fiecărui an pentru anul calendaristic 

următor. 

Sporul de vechime se acordă astfel 

între 3 şi 5 ani 5% între 5 şi 

10 ani 10% între 10 şi 15 ani 

15% între 15 şi 20 ani 20% 

Vechimea în muncă 

> până la 5 ani 

> între 5 şi 15 ani 

> peste 15 ani 



19 

 

peste 20 ani 25% 

5. PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU A 

RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR 

Salariaţii;pot adresa universităţii, în nume propriu, cereri, sau reclamaţii.. individuale privind 

încălcarea drepturilor lor prevăzute în contractul individual de muncă sau contractul colectiv 

de muncă. 

Pentru soluţionarea temeinică şi legală a cererilor sau rcclamaţiilor individuale ale salariaţilor, 

universitatea dispune numirea unei comisii printr-o decizie a Rectorului Universităţii de Arte 

"G.Enescu" care să cerceteze şi să analizeze detaliat toate aspectele sesizate. 

În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii sau reclamaţiei individuale a salariatului la 

registratura universităţii, pe baza raportului comisiei universitatea comunică în scris 

răspunsul către petiţionar. 

Semnarea răspunsului se face de către rectorul Universităţii de Arte "G.Enescu". In răspuns 

se indică, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate. 

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale salariatului nu se 

iau în considerare. 

6. ABATERILE DISCIPLINARE Şl SANCŢIUNILE APLICABILE 

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, ordinele şi dispoziţiile legale ale 

conducătorilor ierarhici. 

Universitatea dispune de prerogative disciplinare având dreptul - conform legii - de a aplica 

sancţiuni disciplinare salariaţilor ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere 

disciplinară. 

Sancţiunile disciplinare aplicabile în cazul săvârşirii unor abateri disciplinare de către 

personalul nedidactic 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 durată de 1-3 luni cu 5-10%; 

d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, a indemnizaţiei de conducere pe o 

perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; 

e) desfacerea disciplinară a contractului individual dc muncă. 

În cazul personalului didactic, de cercetare ştiinţifică şi didactic auxiliar, sancţiunile 

disciplinare aplicabile sunt: 

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 maşter sau de licenţă; 



20 

 

d) destituirea din funcţia de conducere din învăţământ; 

c) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

Pentru aceeaşi abatere nu se poate aplica decât o singură sancţiune, amenzile disciplinare 

fiind interzise. 

Cu excepţia cazului aplicării avertismentului-scris, sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o 

măsură disciplinară nu poate fi dispusă înainte de efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

 . . 

Sancţiunile disciplinare se aplică în funcţie de gravitatea abaterilor săvârşite, de consecinţele 

acestora, repetarea săvârşirii de abateri etc. 

Pc parcursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul de a formula şi susţine 

apărări în favoarea sa şi să ofere toate probele şi motivaţiile pc care le consideră necesare, 

precum şi dreptul să fie asistat la cererea sa dc către un reprezentant al sindicatului al cărui 

membru este. 

Natura abaterilor pentru care se aplică sancţiunile prevăzute dc regulamentul de ordine 

interioară se stabileşte de către universitate în raport cu gravitatea abaterii disciplinare 

săvârşite de către salariat avându-sc în vedere: 

- împrejurările în care s-a săvârşit fapta; 

- gradul de vinovăţie al salariatului; 

- consecinţele abaterii disciplinare; 

- comportarea generală a salariatului în relaţiile dc muncă; 

- sancţiunile aplicate anterior. 

Nu este obligatoriu ca sancţiunea ce se aplică să respecte ordinea prevăzută mai sus, aplicarea 

ţinând cont de criteriile anterior menţionate, astfel că, in cazul in care un angajat savarseste o 

abatere, i se va aplica o sancţiune in funcţie de gravitatea acesteia si nu obligatoriu 

„avertismentul”, pc motiv ca nu a mai savarsit pana la acea data abateri disciplinare. 

Următoarele abateri sunt considerate grave şi duc la aplicarea unor sancţiuni disciplinare 

aspre, inclusiv desfacerea contractului individual de munca: 

• furtul sau intenţia dovedită de furt al oricărui bun din patrimoniul universităţii; 

• frauda constând în obţinerea unor bunuri în dauna universităţii (inclusiv primirea şi 

păstrarea în beneficiul personal a unor sume cuvenite universităţii); 

• încălcarea regulilor de confidenţialitate în folosul propriu sau al unor terţi; 

• deteriorarea intenţionată a unor bunuri aparţinând universităţii; 

• utilizarea resurselor universităţii în scop neautorizat; 

• orice faptă susceptibilă a pune în pericol viaţa şi sănătatea altor persoane sau 

integritatea bunurilor universităţii; 

• neglijenţa, dacă prin aceasta s-au adus prejudicii materiale sau morale importante 

sau a fost periclitată viaţa altor persoane; 

• refuzul de a îndeplini sarcini rezonabile şi justificate de la şefii ierarhici; 

• absenţe repetate; 

• concurenţa neloială; 

• defăimarea cu rea credinţă a universităţii, dacă astfel s-au adus prejudicii morale 

sau materiale; 

• sustragerea de documente sau înstrăinarea de fişiere fără autorizaţie; 

• manifestări violente, brutale sau obscene; 

• violarea secretului corespondenţei, inclusiv pentru poşta electronică; • 

• falsul în acte contabile, documente justificative primare pc baza cărora se fac 
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înregistrări în contabilitate. 

Cazurile de mai sus nu sunt limitative. 

 

7. REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ 
 

La stabilirea sancţiunii disciplinare sc va tine seama de împrejurările în care a fost săvârşită 

abaterea, gradul de vinovăţie, urmările acesteia, comportarea anterioară a persoanei 

vinovate şi eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către aceasta. Pentru 

stabilirea împrejurărilor în care a fost săvârşită abaterea în cadrul cercetării disciplinare 

prealabile, salariatul va fi convocat în scris de către persoana împuternicită de către 

universitate sa realizeze cercetarea, menţionându-sc obiectul, data, ora şi locul întrevederii. 

Neprezentarea nejustificată a salariatului la convocarea universităţii, dă dreptul acesteia din 

urmă să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. 

In cadrul procedurii cercetării disciplinare prealabile, salariatul poate să-şi formuleze şi să 

susţină toate apărările în favoarea sa şi totodată să prezinte persoanei împuternicite să 

realizeze cercetarea toate probele si motivaţiile pe care le consideră necesare. 

Sancţiunea disciplinară trebuie stabilită de angajator printr-o decizie emisă în formă scrisă, în 

termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar 

nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

Decizia emisă de angajator cuprinde în mod obligatoriu: 

- descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

- precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual 

de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat; 

- motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării 

disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea; 

- temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 

- termenul în care sancţiunea poate fi contestată; 

- instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 

8. MODALITĂŢI DE APLICARE A ALTOR DISPOZIŢII 

LEGALE Şl CONTRACTUALE SPECIFICE 

Pentru asigurarea aplicării tuturor dispoziţiilor legale în domeniul relaţiilor de muncă la 

nivelul unităţii funcţionează următoarele principii: 

- permanenta informare a conducerii despre apariţiile sau modificările cadrului legal în 

domeniul relaţiilor de muncă; 

- imediata informare, sub semnătură de luare la cunoştinţă, a salariaţilor despre noile 

reglementări în domeniul relaţiilor de muncă şi mai ales a sancţiunilor specifice; 

- imediata aplicare a normelor legale ce implică modificări ale regimului relaţiilor de 

muncă la nivelul universităţii; 

- însuşirea şi aplicarea tuturor normelor legale incidente faţă de specificul activităţii 

universităţii. 
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 9. CRITERII SI PROCEDURI DE EVALUARE PROFESIONALA A 

SALARIATULUI 

  
Rezultatele şi performanţele activităţilor didactice şi de cercetare ale personalului didactic şi 

de cercetare dintr-o universitate sunt evaluate periodic, la intervale de maximum 5 ani. 

Această evaluare se face în conformitate cu o metodologie aprobată şi aplicată de către senatul 

universitar. 

Evaluarea de către studenţi a prestaţiei cadrelor didactice este obligatorie. Rezultatele 

evaluărilor sunt informaţii publice. 

Salarizarea personalului didactic şi de cercetare se face şi în funcţie de rezultatele şi 

performanţele acestuia, conform legii. 

Criteriile de evaluare sunt cele prevăzute in Metodologia universităţii de evaluare a activitatii 

profesionale, respectiv: 

-evaluarea de catre studenţi . Acesta se face de regula dupa terminarea cursurilor unui 

semestru, cel puţin o data pc an . Evaluarea se face sub forma unor chestionare cu punctaje, 

ulterior convertite in calificative, prelucrate de catre directorii de departamente ; -evaluarea 

multicriteriala de catre directorul de departament. Aceasta va urmări gradul de îndeplinire a 

standardelor de performanta, evaluarea de catre studenţi, evaluarea directorului de 

departament si are o imagine globala asupra indeplinirii sarcinilor de catre toti membrii 

departamentului . Aprecierea se bazeaza pe însumarea punctajelor rezultate din fisa de 

autoevaluare, evaluarea de catre studenţi si aprecierea directorului dc departament. 

-evaluarea multicriteriala de catre decan . Aceasta se face pe baza documentelor anterior 

aratate, constituind o apreciere finala . 

Rezultatele si performantele personalului didactic auxiliar si ncdidactic sunt evaluate anual 

de catre şeful ierarhic superior, cu urmărirea următoarelor criterii: 

-cunoştinţe si experienţe (capacitatea profesionala, cunoştinţe profesionale actualizate la zi, 

valorificarea experienţei dobândite); 

-complexitatea, creativitatea si diversitatea activitatilor (capacitatea de a rezolva 

problemele, atitudine pozitiva fata de ideile noi, capacitatea de autoperfectionare); -contacte 

si comunicare (capacitatea dc a comunica in mod clar, capacitatea de a explica, capacitatea 

de a reprezenta instituţia); 

-condiţii de munca (respectarea programului de munca, organizarea eficienta a propriei 

activitati, utilizarea eficienta a resurselor materiale); 

-incompatibilităţi si regimuri speciale (respectarea atribuţiilor, sarcinilor, deciziilor, 

regulamentelor interne, secretului profesional, disciplina in munca). 

10. DISPOZIŢII FINALE 
Conducerile facultăţilor, directorii de departamente, şefii de servicii, birouri, compartimente, 

departamente şi colective au obligaţia de a prelucra prevederile prezentului Regulament de 

Ordine Interioară cu toţi angajaţii din subordine. 

Salariaţii trebuie să probeze însuşirea prevederilor prezentului regulament prin semnarea 

procesului verbal întocmit cu ocazia instruirii. 

Pentru un angajat care la data prelucrării Regulamentului de ordine interioară 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.  




