
 

   

       Nr.711/25.02.2016 
REGULAMENT 

pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr.349/2002 modificată 
privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din 

tutun 
1. Prezentul Regulament are în vedere aplicarea dispoziţiilor cu caracter 
imperativ prevăzute în Legea nr.349/2002 modificată, aplicabile atât 
persoanelor fizice, cât şi celor juridice, referitoare la prevenirea şi combaterea 
efectelor consumului produselor de tutun în spaţiul universitar aparţinând UAGE 
Iaşi . 
 
2. Spaţiul universitar este constituit din totalitatea edificiilor, terenurilor, 
precum şi dotările aferente, folosite de instituţia de învăţământ superior, 
indiferent de titlul juridic sub care aceasta este îndreptăţită să le utilizeze. 
 
3. Prin fumat, se înţelege inhalarea voluntară a fumului rezultat în urma arderii 
tutunului conţinut în ţigarete, ţigări de foi, cigarillos şi pipe . 
 
4. Se interzice complet fumatul în spaţiul universitar aparţinând UAGE Iaşi, atât 
în spaţiile închise, cât şi în curţile interioare sau exterioare aparţinand edificiilor 
în care universitatea îşi desfăşoara activitatea (vezi art.3 alin.1) din Legea 
nr.349/2002 modificata) . 
 
5. Se interzice comercializarea produselor din tutun în spaţiul universitar 
aparţinând UAGE Iaşi . Totodată, se interzice şi folosirea unei embleme sau a 
denumirii unei mărci de tutun pentru comercializarea altor produse . 
 
6. Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum 
urmează : 
- cu amendă contravenţională de la 100 lei la 500 lei persoana fizică, care 
fumează  în instituţia de învăţământ (vezi art.10 lit.a) din Legea nr.349/2002 
modificata) ; 
- cu amenda contravenţională de 5.000 lei, la prima abatere, persoana juridică 
care nu respectă dispoziţia privind interdicţia fumatului, a comercializării 
produselor din tutun ori  a folosirii unei embleme sau a denumirii unei mărci de 
tutun pentru comercializarea altor produse, în instituţia de învăţământ . La a 
doua abatere a persoanei juridice se aplică o amendă contravenţională de 10.000 
lei şi suspendarea activităţii până la remedierea situaţiei ce a dus la suspendare, 
iar la cea de a treia abatere, cu amendă contravenţională de 15.000 lei şi 
inchiderea unităţii (vezi art.10 lit.b) din Legea nr.349/2002 modificata). 
 
7. Având în vedere sancţiunile prevăzute de legiuitor pentru încălcarea 
dispoziţiilor în materia prevenirii şi combaterii efectelor consumului produselor 



 

   

din tutun, Universitatea de Arte “G.Enescu” Iaşi consideră că încălcarea 
prevederilor prezentului Regulament reprezintă abatere disciplinară gravă (vezi 
art.5 din Legea nr.349/2002 modificata), urmând a fi sancţionată ca atare, 
respectiv : 
- pentru angajaţi : 
a) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de 
conducere, de îndrumare şi de control, pentru prima abatere ; 
b) desfacerea disciplinară a contractului de muncă, pentru a doua abatere ; 
- pentru studenţi : 
a) in cazul Facultatii de Teatru, la prima abatere, studentul va fi eliminat 
temporar de la cursuri pentru o perioada de maxim 5 zile. Avand in vedere ca 
prezentarea la examene este conditionata de prezenta obligatorie, in proportie 
de cel putin 50%, respectiv 80% din totalul orelor unui semestru, refacerea 
orelor absentate se va face contra cost ; 
b)la a doua abatere, studentul va fi exmatriculat ; 
Menţionăm că în cazul cercetării disciplinare pentru o astfel de faptă, 
înregistrările video vor constitui probe de care comisia de analiza disciplinară va 
ţine cont în cadrul cercetarii . 
Sanctiunile disciplinare se vor aplica in conformitate cu procedura stabilita prin 
Codul Muncii, Legea Educatiei Nationale 1/2011 modificata si regulamentele 
interioare . 
 
8. Administratorii şefi de facultate şi administratorul căminului, au obligaţia de a 
afişa prezentul Regulament la locuri vizibile pentru studenţi, precum şi 
indicatoare cu “Fumatul interzis” şi simbolul internaţional , respectiv ţigareta 
barată de o linie transversală . 
 
9. Decanii facultaţilor vor transmite prezentul Regulament directorilor de 
departamente, cu obligaţia acestora a a-l discuta în şedinţele de department (cu 
consemnare în proces verbal) dar şi de a-l aduce la cunoştinţa studenţilor . 
  
10. Directorul general administrativ al UAGE Iaşi are obligaţia de aduce la 
cunostinţa personalului didactic auxiliar şi nedidactic prezentul Regulament prin 
afişarea acestuia în birourile sau oficiile în care aceştia îşi desfăşoara activitatea . 
 
Prezentul Regulament a fost dezbătut şi aprobat în Şedinţa Senatului universitar 
din data de 24.02.2016, urmând a intra în vigoare la data afişării pe site-ul 
propriu .  In sedinta din data de 22.03.2017 au fost aprobate modificari la art.7 . 
 
Universitatea de Arte “G.Enescu” Iaşi 
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        Oficiul juridic, 
                                                                                     Consilier juridic, Dragoş Bahnea 


