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CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Prezentul regulament intern al UniversităŃii „Ştefan cel Mare” se întocmeşte în baza
art.241-246 şi a celorlalte dispoziŃii din Codul Muncii, cu modificarile ulterioare, şi se aplică în
conformitate cu dispoziŃiile următoarelor acte normative:
a) Legea educaŃiei naŃionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
b) OrdonanŃă de urgenŃă nr. 123 din 28/12/2010 pentru abrogarea Legii nr. 130/1999
privind unele măsuri de protecŃie a persoanelor încadrate în muncă;
c) Legea nr. 319/2006 a securităŃii şi sănătăŃii în muncă, cu modificările şi completările
ulterioare;
d) Hotărârea nr. 1425 din 11/10/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securităŃii şi sănătăŃii în muncă nr. 319/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
e) Hotărârea nr.971/2006 privind cerinŃele minime de securitate şi sănătate pentru locul
de muncă;
f) Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
g) Ordinul Ministerului AdministraŃiei şi Internelor nr. 712/2005, modificat şi completat
prin Ordinul Ministerului AdministraŃiei şi Internelor nr. 786/2005;
h) Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare;
i) Legea nr. 571/2004 privind protecŃia personalului din autorităŃile publice, instituŃiile
publice şi din alte unităŃi care semnalează încălcări ale legii;
j) Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
k) OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în
perioadele cu temperaturi extreme pentru protecŃia persoanelor încadrate în muncă;
l) Hotărârea Guvernului nr. 580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 99/2000 privind
măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecŃia
persoanelor încadrate în muncă;
m) Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăŃii lucrătorilor,
modificată şi completată prin H. Nr. 1169 din 25/11/2011;
n) Legea 62/2011 a dialogului social;
o) Contractul colectiv de muncă aplicabil;
p) Carta UniversităŃii „Ştefan cel Mare”;
q) Codul de etică universitară al UniversităŃii „Ştefan cel Mare”;
r) Alte acte normative prin care se stabilesc norme obligatorii în domeniul protecŃiei
muncii salariaŃilor, drepturi şi obligaŃii pentru angajaŃi şi angajatori.
Art.2.(1) Regulamentul intern, întocmit în temeiul art. 241 din Codul muncii, modificat,
constituie instrumentul juridic pe baza căruia sunt reglementate în Universitatea „Ştefan cel Mare”
următoarele:
a) asigurarea condiŃiilor de muncă, protecŃiei, igienei şi securităŃii muncii;
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b) respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a
demnităŃii;
c) drepturile şi obligaŃiile angajatorului şi ale salariaŃilor;
d) organizarea timpului de lucru şi de odihnă;
e) stabilirea de reguli concrete privind disciplina muncii în instituŃie;
f) procedura de soluŃionare a cererilor sau a reclamaŃiilor individuale ale salariaŃilor;
g) abateri disciplinare şi sancŃiuni aplicabile;
h) reguli referitoare la procedura disciplinară;
i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaŃilor;
j) modalităŃile de aplicare a altor dispoziŃii legale sau contractuale specifice.
(2) Regulamentul intern se aplică tuturor salariaŃilor universităŃii indiferent dacă relaŃiile lor
de muncă sunt stabilite prin contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, contracte
individuale de muncă pe durată determinată, cu program de lucru pentru întreaga durată a timpului
de muncă sau cu timp parŃial de muncă, precum şi celor care se afla într-un raport juridic de tip civil
cu Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava.
(3) Normele stabilite în prezentul regulament se completează cu dispoziŃiile legale specifice
învăŃământului universitar – Legea nr.1/2011- a educaŃiei naŃionale, cu cele prevăzute de Codul
Muncii şi alte dispoziŃii legale.

CAPITOLUL II. REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI AL
DEMNITĂŢII UMANE
Art.3. (1) În cadrul relaŃiilor de muncă din Universitatea „Ştefan cel Mare” se aplică principiul
egalităŃii de tratament faŃă de toŃi salariaŃii.
(2) Orice discriminare directă sau indirectă faŃă de salariaŃi, bazată pe criterii de sex,
orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenŃă naŃională, rasă, culoare, etnie, religie,
opŃiune politică, origine socială, handicap, situaŃie sau responsabilitate familială, apartenenŃă sau
activitate sindicală, este interzisă.
Art.4. (1) Constituie discriminare, orice comportament având ca scop:
a) utilizarea de către angajator sau de către oricare conducător de facultate, departament,
catedră, sau al altor structuri din Universitate, a unui comportament abuziv, a unor
practici care dezavantajează sau favorizează anumiŃi salariaŃi în legătură cu relaŃiile de
muncă şi cu drepturile pe care aceştia le au în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi
de tratament;
b) modificarea unilaterală de către angajator sau de către conducătorii de facultăŃi,
departamente sau ai altor structuri din Universitate, a condiŃiilor de muncă şi a relaŃiilor
de muncă pentru salariaŃii care au făcut o reclamaŃie sau au depus o plângere, în
condiŃiile prevăzute de lege;
c) acte şi fapte de excludere, deosebire, restricŃie sau preferinŃă, care au ca scop sau ca
efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea, recunoaşterii, folosinŃei sau exercitării
drepturilor prevăzute de legislaŃia muncii.
(2) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate pe alte criterii decât cele
prevăzute la alin.(1), dar care produc efectele unei discriminări directe.
Art.5. (1) SalariaŃii UniversităŃii „Ştefan cel Mare” beneficiază de condiŃii de muncă adecvate
activităŃii pe care urmează să o desfăşoare, de protecŃie socială, de securitate şi protecŃie sanitară,
precum şi de respectarea demnităŃii şi conştiinŃei, fără nici o discriminare.
(2) SalariaŃii UniversităŃii „Ştefan cel Mare” au dreptul de a reclama conducerii facultăŃilor,
departamentelor sau conducerii UniversităŃii, toate faptele de discriminare, marginalizare socială
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sau de încălcare a drepturilor prevăzute de Carta UniversităŃii, contractul colectiv de muncă
aplicabil şi de contractul individual de muncă.

CAPITOLUL III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI ŞI ALE ANGAJAŢILOR

Secţiunea 1 – Drepturile şi obligaţiile angajatorului
Art.6.(1) Conducerea UniversităŃii „Ştefan cel Mare” din Suceava, conducerile facultăŃilor,
departamentelor şi a celorlalte structuri au următoarele drepturi:
a) să stabilească normele generale şi normele specifice de organizare a activităŃii şi de
funcŃionare a structurilor;
b) să stabilească prin fişele posturilor atribuŃii clare şi concrete pentru fiecare persoană
angajată;
c) să dea dispoziŃii cu caracter obligatoriu pentru salariati şi în strictă conformitate cu
legea, cu prevederile Cartei UniversităŃii şi celorlalte norme legale în materie;
d) să exercite controlul asupra modului în care sunt îndeplinite sarcinile de
serviciu;
e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi încălcarea deontologiei
profesionale, să stabilească şi să aplice măsuri potrivit normelor prevăzute de
reglementările legale în vigoare şi de prezentul regulament;
f) să stabilească răspunderea materială pentru pagubele produse UniversităŃii de către
personalul salariat;
g) să solicite organelor competente efectuarea cercetărilor în vederea stabilirii răspunderii
pentru faptele penale săvârşite de personalul salariat al instituŃiei în exercitarea sau în
legătură cu exercitarea atribuŃiilor de serviciu;
h) să stabilească obiectivele de performanŃă individuală, precum şi criteriile de evaluare a
realizării acestora.
(2) Conducerea UniversităŃii şi conducerile celorlalte structuri din cadrul universităŃii au şi
alte drepturi prevăzute de lege sau de normele interne.
Art.7.(1) Conducerea UniversităŃii şi conducerile facultăŃilor, departamentelor şi celorlalte
structuri au în principal următoarele obligaŃii:
a) să asigure condiŃiile necesare pentru desfăşurarea normală a activităŃii în Universitate;
b) să acorde salariaŃilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de
muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;
c) să informeze periodic salariaŃii cu privire la situaŃia economică şi financiară a instituŃiei;
d) să plătească toate contribuŃiile şi impozitele aflate în sarcina angajatorului, precum şi să
reŃină şi să vireze contribuŃiile şi impozitele datorate de salariaŃi, în condiŃiile legii;
e) să înfiinŃeze registrul general de evidenŃă a salariaŃilor şi să opereze la timp toate
înscrisurile prevăzute de lege;
f) să asigure confidenŃialitatea datelor cu caracter personal ale salariaŃilor;
g) să elibereze legitimaŃii salariaŃilor UniversităŃii, cu indicarea funcŃiei şi locului de muncă
în cadrul instituŃiei;
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h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a
solicitantului;
i) să asigure condiŃii necesare privind protecŃia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor
şi să facă instruirea salariaŃilor în legătură cu aceste condiŃii;
j) să ia în considerare, în funcŃie de posibilităŃile concrete, solicitările salariaŃilor pentru
schimbarea locului sau condiŃiilor de muncă, în cazuri temeinic justificate;
k) să informeze salariaŃii asupra condiŃiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc
desfăşurarea relaŃiilor de muncă;
l) în perioadele cu temperaturi extreme, angajatorul trebuie să ia toate măsurile prevăzute
de dispoziŃiile art. 4, art.5 si art. 6 din OUG 99/2000, pentru a asigura condiŃiile de
microclimat la locul de muncă în limitele prevăzute de normele generale de protecŃie a
muncii.
(2) Conducerii UniversităŃii şi a celorlalte structuri din cadrul universităŃii le revin şi alte
obligaŃii, potrivit legii şi altor norme juridice, precum şi contractului colectiv de muncă aplicabil.

Secţiunea 2 – Drepturile şi obligaţiile angajaţilor
Art.8. (1) Personalul didactic are drepturile şi obligaŃiile prevăzute de legislaŃia în vigoare,
de Carta UniversităŃii, de contractul colectiv de muncă aplicabil, de contractele individuale de
muncă, de Codul de Etică universitară şi de prezentul regulament.
(2) Personalul didactic are obligaŃii şi răspunderi de natură profesională, materială şi
morală, care garantează desfăşurarea procesului instructiv-educativ, conform legii.
Art.9.(1) Personalul didactic are următoarele drepturi şi libertăŃi profesionale:
a) libertatea de a concepe activitatea profesională şi realizarea obiectivelor instructiveducative ale disciplinelor de învăŃământ, prin metodologii care respectă principiile
psihopedagogice;
b) dreptul de a utiliza baza materială şi resursele puse la dispoziŃie, în scopul realizării
obligaŃiilor profesionale;
c) dreptul de a pune în practică ideile novatoare pentru modernizarea procesului de
învăŃământ;
d) dreptul de a participa la viaŃa universitară în toate structurile care vizează organizarea şi
desfăşurarea procesului de învăŃământ, conform Cartei Universitare, contractul colectiv
de muncă aplicabil şi deontologiei profesionale;
e) dreptul de a nu fi perturbat pe timpul desfăşurării activităŃii didactice, cu excepŃia
situaŃiilor în care intrarea în sala de curs în timpul desfăşurării activităŃilor didactice a
fost aprobată în prealabil de conducerea universităŃii;
f) dreptul de a fi protejat de autorităŃile responsabile cu ordinea publică în spaŃiul
universitar, împotriva persoanei sau grupului de persoane care aduc atingere demnităŃii
umane şi profesionale sau care împiedică exercitarea drepturilor şi obligaŃiilor cadrului
didactic;
g) dreptul de a participa la viaŃa socială şi publică, în beneficiul propriu, în interesul
învăŃământului şi al societăŃii;
h) dreptul de a face parte din asociaŃii sau organizaŃii sindicale, profesionale şi culturale
naŃionale şi internaŃionale, precum şi din organizaŃii politice legal constituite;
i) libertatea de a-şi exprima liber opinii profesionale în spaŃiul universitar şi de a
întreprinde acŃiuni în nume propriu în afara acestor spaŃii, dacă acestea nu afectează
prestigiul învăŃământului şi demnitatea profesiei;
j) dreptul de rezervare a postului didactic în cazurile şi în condiŃiile prevăzute de lege.
(2) Personalul didactic are şi alte drepturi şi libertăŃi profesionale prevăzute de Legea
EducaŃiei NaŃionale şi de Carta Universitară.
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Art.10.(1) Personalul de toate categoriile, angajat cu contract de muncă la Universitatea
„Ştefan cel Mare” din Suceava are potrivit Codului Muncii, următoarele drepturi:
a)- dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b)- dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c)- dreptul la zile libere de sărbătorile legale şi la concediu de odihnă anual;
d)- dreptul la egalitatea de şanse şi tratament;
e)- dreptul la demnitatea în muncă;
f)- dreptul la securitatea şi sănătatea în muncă;
g)- dreptul la acces la formarea profesională;
h)- dreptul la consultare şi informare;
i)- dreptul la protecŃie în caz de concediere;
j)- dreptul la negociere colectivă şi individuală;
k)- dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
l)- dreptul de a participa la acŃiunile colective organizate în condiŃiile legii;
m)- dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiŃiilor de muncă şi a mediului
de muncă.
(2) Personalul prevăzut la alin.(1) are şi alte drepturi prevăzute de Legea EducaŃiei
NaŃionale, de Codul Muncii, de contractul colectiv de muncă aplicabil şi de alte legi în vigoare
aplicabile angajaŃilor şi raporturilor de muncă.
Art.11.(1) Personalului de toate categoriile, angajat cu contract de muncă la Universitatea
„Ştefan cel Mare” din Suceava, îi revin, potrivit Codului Muncii, şi Legii EducaŃiei NaŃionale,
următoarele obligaŃii:
a) - să respecte programul de lucru;
b) - să îndeplinească întocmai şi la timp atribuŃiile ce îi revin, conform fişei postului şi
dispoziŃiilor de serviciu transmise pe cale ierarhică;
c) - să respecte disciplina muncii, ordinea şi curăŃenia la locul de muncă;
d) - să apere integritatea bunurilor din patrimoniul UniversităŃii;
e) - să promoveze raporturi colegiale şi comportări corecte în cadrul relaŃiilor de muncă;
f) - să folosească utilajele, aparatura, instalaŃiile şi alte bunuri încredinŃate, la
parametrii normali şi în condiŃii de deplină siguranŃă;
g) - să anunŃe seful direct imediat ce apare o cauză de perturbare a cursului normal al
activităŃii şi când este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuŃiile;
h) - să respecte cu stricteŃe normele de protecŃie a muncii, cele privind folosirea
echipamentului de lucru şi de protecŃie, de prevenire a incendiilor sau a oricăror
situaŃii care ar putea pune în primejdie clădirile, instalaŃiile UniversităŃii ori viaŃa,
integritatea corporală sau sănătatea unei persoane;
i) - să respecte prevederile Regulamentului intern, precum şi pe cele din contractul
individual de muncă si contractul colectiv de muncă aplicabil;
j) - să fie fidel faŃă de Universitate în exercitarea atribuŃiilor şi în orice alte situaŃii;
k) - să respecte confidenŃialitatea datelor şi informaŃiilor clasificate astfel prin dispoziŃii
legale sau prin norme interne ale UniversităŃii;
l) - să răspundă disciplinar şi patrimonial pentru abaterile săvârşite sau pagubele
produse UniversităŃii, din vina şi în legătură cu munca sa;
m) - să poarte la locul de munca echipamentul de protecŃie asigurat gratuit de către
Universitate, conform procedurilor legale.
(2) Personalului prevăzut la alin.(1) îi revin şi alte obligaŃii şi responsabilităŃi stabilite de
normele legale în materie, de conducerea UniversităŃii şi structurilor componente ale acesteia.
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CAPITOLUL IV. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, SITUAŢII DE URGENŢĂ

Secţiunea 1 - Securitatea şi sănătatea în muncă
Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie în Universitatea “Ştefan cel Mare” din
Suceava. Activităţile de prevenire şi protecţie desfăşurate de Serviciul Intern de Prevenire şi
Protecţie
Art.12. (1) Organizarea activităŃilor de prevenire şi protecŃie este realizată de către
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, reprezentată legal de rectorul instituŃiei, prin
înfiinŃarea unui serviciu intern de prevenire şi protecŃie (conf. art. 9 (2) din L.319/2006, a art. 14, c)
şi art. 19 (1) din H.G.1425/2006, modificată şi completată prin HG 955/2010).
(2) Serviciul Intern de Prevenire şi ProtecŃie se organizează în subordinea directă a
rectorului UniversităŃii, ca o structură distinctă (conf. art. 24 din H.G.1425/2006, modificată şi
completată prin HG 955/2010 ).
Art.13. ActivităŃile de prevenire şi protecŃie desfăşurate în cadrul Serviciului Intern de
Prevenire şi ProtecŃie în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă sunt:
a. identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de
muncă, respectiv executant, sarcina de muncă, mijloace de muncă/echipamente de
muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
b. elaborarea de instrucŃiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de
securitate şi sănătate în muncă, Ńinând seama de particularităŃile activităŃilor şi ale
instituŃiei, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora
numai după ce au fost aprobate de către rector;
c. propunerea atribuŃiilor şi răspunderilor în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă, ce
revin lucrătorilor, corespunzător funcŃiilor exercitate, care se consemnează în fişa
postului, cu aprobarea rectorului;
d. verificarea însuşirii şi aplicării de către toŃi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de
prevenire şi protecŃie, a instrucŃiunilor proprii, precum şi a atribuŃiilor şi responsabilităŃilor
ce le revin în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă stabilite prin fişa postului;
e. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităŃii
instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucŃiunile proprii, asigurarea
informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă şi verificarea
însuşirii şi aplicării de către lucrători a informaŃiilor primite;
f. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul UniversităŃii;
g. evidenŃa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107 din H.G.1425/2006,
modificată şi completată prin HG 955/2010;
h. evidenŃa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaŃia specifică, pentru care este
necesară autorizarea exercitării lor;
i. evidenŃa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
j. evidenŃa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii,
necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
k. monitorizarea funcŃionării sistemelor şi dispozitivelor de protecŃie, a aparaturii de măsură
şi control, precum şi a instalaŃiilor de ventilare sau a altor instalaŃii pentru controlul
noxelor în mediul de muncă;
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l.
m.
n.
o.
p.

q.

verificarea stării de funcŃionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de
urgenŃă, precum şi a sistemelor de siguranŃă;
efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a rectorului
asupra deficienŃelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
participarea la cercetarea evenimentelor conform competenŃelor prevăzute la art. 108177 din H.G.1425/2006, modificată şi completată prin HG 955/2010);
propunerea de sancŃiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaŃiilor
şi atribuŃiilor în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă;
propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea
contractelor de prestări de servicii cu alŃi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu
angajatori străini;
alte activităŃi necesare/specifice asigurării securităŃii şi sănătăŃii lucrătorilor la locul de
muncă.

Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
din Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava
Art.14. (1) ReprezentanŃii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităŃii şi
sănătăŃii în muncă sunt aleşi de către şi dintre lucrătorii UniversităŃii „Ştefan cel Mare” din Suceava
prin vot (conf. art.52 din H.G.1425/2006, modificată şi completată prin HG 955/2010).
(2) Numărul minim al reprezentanŃilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul
securităŃii şi sănătăŃii în muncă din Universitate este de 4 (conf. art.53. (2) c) şi art. 60 alin (3)).
(3) CerinŃele de pregătire în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă precum şi activităŃile
pe care le desfăşoară reprezentanŃii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităŃii şi
sănătăŃii în muncă sunt precizate în art 55 şi 56, secŃiunea a 9-a din H.G.1425/2006, modificată şi
completată prin HG 955/2010.
Primul ajutor în cazul accidentelor de muncă
Art.15. (1) Rectorul UniversităŃii desemnează lucrători care să aplice măsurile de prim
ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor din instituŃie. Lucrătorii desemnaŃi să aplice
măsurile de prim ajutor trebuie să urmeze un program de pregătire de acordare a primului ajutor.
(2) Pentru acordarea primului ajutor fiecare loc de muncă va fi prevăzut cu truse medicale
de prim ajutor, dotate conform Ordinului 427 din 14 iunie 2002 al Ministerului SănătăŃii şi Familiei.
(3) Lucrătorii au obligaŃia de a comunica imediat rectorului UniversităŃii şi/sau Serviciului
Intern de Prevenire şi ProtecŃie orice situaŃie de muncă despre care au motive întemeiate să o
considere un pericol pentru securitatea lucrătorilor (conf. art. 23-(1),d din L 319/2006).
(4) Lucrătorii au obligaŃia de a comunica imediat rectorului UniversităŃii şi/sau Serviciului
Intern de Prevenire şi ProtecŃie accidentele suferite de propria persoană sau de alte persoane de la
locul de muncă.
Instruirea lucrătorilor
Art.16. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă se face
respectându-se precizările legale.
Art.17. Conducătorii locurilor de muncă care au obligaŃia, potrivit art. 91 (1) şi art. 96 (1) din
H.G.1425/2006, modificată şi completată prin HG 955/2010, de a efectua instruirea la locul de
muncă şi periodică a lucrătorilor sunt: rectorul USV, decanii facultăŃilor, directorii de departament,
personalul didactic care desfăşoară ore de laborator cu studenŃii, precum şi cadrele didactice care
coordonează activitatea de formare profesională în perioada efectuării stagiiilor de practică cu
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studenŃii, coordonatorii ştiinŃifici, şefii de servicii (secretarul şef , secretarii şefi de facultăŃi, etc),
directorul general administrativ, directorii, directorii de departament, şefii de birou.
Art.18. ObligaŃia de a efectua instruirea la locul de muncă şi periodică a lucrătorilor va fi
consemnată în fişa postului conducătorilor locurilor de muncă.

Obligaţiile lucrătorilor din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă
Conform Legii securităŃii şi sănătăŃii în muncă nr. 319 / 2006, articolele 95–100, obligaŃiile
lucrătorilor din Universitate sunt:
Art.19. Fiecare cadru didactic, fiecare lucrător din cadrul personalului didactic auxiliar (laboranŃi,
secretare etc.), studenŃii, doctoranzii, precum şi personalul asociat la cumul şi plata cu ora, precum
şi personalul nedidactic trebuie să-şi desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi
instruirea sa, precum şi cu instrucŃiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună
la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane
care pot fi afectate de acŃiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. (Conform Art.22
din Legea 319 / 2006)
Art.20. În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la Art.19, lucrătorii au
următoarele obligaŃii:
a) să utilizeze corect echipamentul individual de protecŃie acordat, precum şi dispozitivele din
dotarea locului de muncă;
b) să nu procedeze la scoaterea din funcŃiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea
arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special a maşinilor, aparaturii, uneltelor,
instalaŃiilor tehnice şi clădirilor şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
c) să comunice imediat angajatorului, conducătorului locului de muncă şi/sau inspectorului intern
de protecŃia muncii orice situaŃie de muncă, despre care au motive întemeiate să o considere
un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienŃă a sistemelor de
protecŃie;
d) să aducă la cunoştinŃa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite
de propria persoană;
e) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu inspectorul intern de protecŃia muncii, atât timp cât este
necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinŃe dispuse de către
inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecŃia sănătăŃii şi securităŃii lucrătorilor;
f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu inspectorul intern de protecŃia muncii, pentru a permite
angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiŃiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri
pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
g) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaŃiei din domeniul securităŃii şi sănătăŃii în
muncă şi măsurile de aplicare ale acestora, precum şi prevederile instrucŃiunilor proprii
elaborate pentru locul de muncă în care îşi desfăşoară activitatea;
h) să dea relaŃiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, fără a denatura
adevărul. (Conform Art.23 (1) a) - i) din Legea 319 / 2006);
Art.21. (1) Orice eveniment va fi comunicat de îndată angajatorului şi inspectorului intern de
protecŃia muncii, de către conducătorul locului de muncă, sau de orice altă persoană care are
cunoştinŃă despre producerea acestuia. (Conform Art.26 din Legea 319 / 2006)
(2) Eveniment, în sensul prezentului regulament şi potrivit legii, înseamnă accident care a
antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în timpul procesului de muncă ori în
îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaŃia de persoană dată dispărută sau accidental de traseu
ori de circulaŃie, în condiŃiile în care au fost implicate persoane angajate, incidental periculos,
precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau legată de profesie.
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Art.22. Starea de pericol grav şi iminent de accidentare, adică acea situaŃie concretă, reală şi
actuală căreia îi lipseşte doar prilejul declanşator pentru a produce un accident în orice moment,
trebuie adusă imediat la cunoştinŃa conducătorului locului de muncă de către orice lucrător care o
sesizează. (Conform Art.23 (1) d) din Legea 319 / 2006)
Art.23. În cazul unui pericol grav şi iminent pentru propria securitate sau pentru securitatea
altor persoane, atunci când şeful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toŃi lucrătorii trebuie
să aplice măsurile corespunzătoare, în conformitate cu cunoştinŃele lor şi cu mijloacele tehnice de
care dispun, pentru a evita consecinŃele unui astfel de pericol. (Conform Art. 11 (3) din Legea 319 /
2006)
Art.24. În cazul unui pericol grav şi iminent pentru propria securitate sau pentru securitatea
altor persoane, orice lucrător este obligat să oprească lucrul şi dacă nu poate opri consecinŃele unui
astfel de pericol, trebuie să părăsească locul de muncă şi să se îndepărteze spre o zonă sigură.
(Conform Art. 11, (1), b) din Legea 319 / 2006)
Art.25. La constatarea stării de pericol grav şi iminent de accidentare se vor lua următoarele
măsuri de securitate:
a) oprirea echipamentului de muncă şi/sau activităŃii;
b) evacuarea personalului din zona periculoasă;
c) anunŃarea serviciilor specializate;
d) anunŃarea conducătorilor ierarhici;
e) eliminarea cauzelor care au condus la apariŃia stării de pericol grav şi iminent. (Conform
art. 102 din H.G. 1425 / 2006)

Conform H.G. nr. 971/2006 privind cerinŃele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau
de sănătate la locul de muncă, trebuiesc respectate următoarele instrucŃiuni proprii:
Art.26. Orice lucrător este obligat să cunoască şi să respecte informaŃiile furnizate prin
semnalizarea de securitate şi /sau de sănătate. Semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate –
semnalizarea care se referă la un obiect, o activitate sau o situaŃie determinată şi furnizează
informaŃii ori cerinŃe referitoare la securitatea şi/sau sănătatea la locul de muncă, printr-un panou, o
culoare, un semnal luminos ori acustic, o comunicare verbală sau un gest – semnal, după caz.
Art.27. Conducătorii locurilor de muncă sunt obligaŃi să informeze lucrătorii referitor la
precizările H.G. nr. 971/2006 privind cerinŃele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de
sănătate la locul de muncă.
Conform H.G. nr. 1048/2006 privind cerinŃele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecŃie la locul de muncă,
trebuie respectate următoarele instrucŃiuni proprii:
Art.28. (1) Orice lucrător care desfăşoară o activitate de muncă unde există riscuri de
accidentare sau de îmbolnăvire profesională ce nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace
tehnice de protecŃie colectivă ori prin măsurile, metodele sau procedurile de organizare a muncii,
este obligat să folosească echipamentul individual de protecŃie pus la dispoziŃie de către angajator.
(2) Prin echipament individual de protecŃie se înŃelege orice echipament destinat să fie purtat sau
Ńinut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în
pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice element suplimentar sau
accesoriu proiectat în acest sens. (Conform H.G. nr. 1048/2006, art.3 şi 4)
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Art.29. Este interzisă folosirea la locul de muncă a altor echipamente individuale de muncă
decât cele puse la dispoziŃie de către angajator.
Art.30. Este interzisă folosirea la locul de muncă a echipamentelor individuale de muncă
modificate sau deteriorate.
Art.31. Conducătorul locului de muncă are obligaŃia de a-l informa pe lucrător despre riscurile
împotriva cărora îl protejează purtarea echipamentului individual de protecŃie. (Conform H.G. nr.
1048/2006, art.11)

Conform H.G. nr. 1146/2006 privind cerinŃele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, trebuie respectate
următoarele instrucŃiuni proprii:
Art.32. Orice lucrător este obligat să utilizeze la locul de muncă numai echipamentele de
muncă puse la dispoziŃie de către angajator.
Art.33. Pe timpul desfăşurării activităŃii, lucrătorul este obligat să ia măsurile necesare pentru
ca echipamentul de muncă pus la dispoziŃie de către angajator să corespundă lucrului prestat şi să
poată fi utilizat fără a pune în pericol securitatea sau sănătatea sa, precum şi a celorlalŃi lucrători.
Art.34. Înaintea folosirii unui echipament de muncă lucrătorul are obligaŃia de a se informa
asupra modului de utilizare a acestuia şi de a respecta toate recomandările producătorului.
Art.35. Înaintea utilizării unui echipament de muncă lucrătorul are obligaŃia de a verifica
starea acestuia. Nu se vor folosi acele echipamente de lucru deteriorate care nu corespund din punct
de vedere al siguranŃei în exploatare şi pun în pericol pe lucrători.
Art.36. Atunci când se constată că un echipament de muncă s-a deteriorat, existând riscul de
accidentare, lucrătorul are obligaŃia de a-l scoate din spaŃiul de lucru, predându-l conducătorului
locului de muncă sau gestionarului acestui echipament. Atunci când acest lucru nu este posibil se
vor lua măsuri pentru a avertiza potenŃialii utilizatori că echipamentul de muncă respectiv este defect
şi prezintă în exploatare riscuri pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor.
Art.37. Lucrătorul are obligaŃia ca pe toată durata utilizării echipamentelor de muncă, acestea
să fie menŃinute, printr-o întreŃinere şi exploatare adecvată, la un nivel tehnic corespunzător.
Art.38. La repartizarea sarcinii de muncă, conducătorul locului de muncă va indica
lucrătorului procedeul corect de lucru (nepericulos) şi măsurile de securitate a muncii ce trebuie
respectate. De asemenea, va verifica starea echipamentului individual de protecŃie.
Conform H.G. nr. 1091/2006 privind cerinŃele minime de securitate şi sănătate pentru locul
de muncă, trebuie respectate următoarele instrucŃiuni proprii:
Art.39. Lucrătorii trebuie să păstreze în permanenŃă libere căile de acces ce conduc spre
ieşirile de urgenŃă şi ieşirile propriu-zise.
Art.40. În caz de pericol, lucrătorii trebuie să se deplaseze cât mai rapid spre zonele sigure,
orientându-se după panourile de semnalizare care sunt amplasate în conformitate cu H.G. nr.
971/2006.
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Supravegherea sănătăţii
Art.41. (1) Fiecare lucrător beneficiază de supravegherea sănătăŃii la intervale regulate,
asigurată prin medici de medicina muncii, conform art. 25 (1) şi (2) din Legea nr. 319/2006 şi în
conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăŃii.
(2) Lucrătorii sunt obligaŃi să participe la investigaŃiile de sănătate organizate în cadrul
UniversităŃii.

Secţiunea 2 – Responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă

A - Prevenirea şi stingerea incendiilor
Art. 42 În scopul aplicării şi respectării regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor, în
conformitate cu prevederile legislaŃiei specifice, rectorul UniversităŃii “Ştefan cel Mare” din Suceava,
în calitatea sa de conducător al instituŃiei, are următoarele obligaŃii:
a) să stabilească, prin dispoziŃii scrise, responsabilităŃile şi modul de organizare pentru
apărarea împotriva incendiilor în instituŃie, să le actualizeze ori de câte ori apar
modificări şi să le aducă la cunoştinŃă salariaŃilor, utilizatorilor şi oricăror persoane
interesate;
b) să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din universitate şi să asigure
corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
c) să solicite şi să obŃină avizele şi autorizaŃiile de securitate la incendiu, prevăzute de
lege şi să asigure respectarea condiŃiilor care au stat la baza eliberării acestora; în
cazul anulării avizelor ori a autorizaŃiilor, să dispună imediat sistarea lucrărilor de
construcŃii sau oprirea funcŃionării ori utilizării construcŃiilor sau amenajărilor respective;
d) să elaboreze instrucŃiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească atribuŃiile
ce revin salariaŃilor la locurile de muncă;
e) să verifice dacă salariaŃii cunosc şi respectă instrucŃiunile necesare privind măsurile de
apărare împotriva incendiilor şi să verifice respectarea acestor măsuri semnalate
corespunzător prin indicatoare ori alte mijloace de avertizare;
f) să asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenŃie şi condiŃiile pentru
aplicarea acestora în orice moment;
g) să asigure utilizarea, verificarea, întreŃinerea şi repararea mijloacelor de apărare
împotriva incendiilor din dotarea instituŃiei, cu personal atestat şi în conformitate cu
instrucŃiunile furnizate de proiectant;
h) să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor,
certificate conform legii;
i) să îndeplinească orice alte atribuŃii prevăzute de lege privind apărarea împotriva
incendiilor.
Art. 43 SalariaŃii şi studenŃii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul UniversităŃii „Ştefan cel
Mare” din Suceava, au următoarele obligaŃii pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor:
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a) să cunoască şi să respecte normele, regulile şi măsurile de apărare împotriva
incendiilor specifice activităŃilor pe care le organizează sau le desfăşoară precum şi a
celor stabilite de conducătorul instituŃiei;
b) să întreŃină şi să folosească numai în scopul pentru care au fost realizate, mijloacele
tehnice şi instalaŃiile pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziŃie de
conducătorul instituŃiei;
c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi
instalaŃiilor de apărare împotriva incendiilor;
d) să acŃioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariŃiei
oricărui pericol iminent de incendiu;
e) să utilizeze substanŃele periculoase, instalaŃiile, aparatura şi echipamentele, potrivit
instrucŃiunilor tehnice specifice;
f) să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al conducătorului instituŃiei
şi al proiectantului iniŃial ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaŃiei în vigoare, la
construcŃiile, instalaŃiile, aparatura şi echipamentele utilizate în universitate;
g) să comunice imediat după constatare, conducătorului locului de muncă,
administratorului, cadrului tehnic P.S.I. şi conducătorului instituŃiei, orice încălcare a
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaŃii stabilite ca fiind un
pericol de incendiu, precum şi orice defecŃiune tehnică apărută la echipamente,
aparatură şi instalaŃii ori la mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor;
h) să coopereze cu salariaŃii desemnaŃi de conducătorul instituŃiei, care au atribuŃii în
domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare
împotriva acestora;
i) să furnizeze persoanelor menŃionate la litera g toate datele şi informaŃiile de care au
cunoştinŃă, referitoare la producerea incendiilor.
B - Protecţia civilă
Art. 44 În conformitate cu legislaŃia în vigoare cu privire la desfăşurarea activităŃii de
protecŃie civilă, rectorul UniversităŃii „Ştefan cel Mare” din Suceva are următoarele obligaŃii:
a) asigură identificarea, monitorizarea şi evaluarea factorilor de risc specifici instituŃiei,
potenŃial generatori de evenimente periculoase (situaŃii de urgenŃă);
b) stabileşte şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor şi a acŃiunilor de prevenire şi de pregătire
a intervenŃiei, în funcŃie de riscurile identificate şi încadrarea în clasificarea de protecŃie
civilă;
c) organizează şi dotează în condiŃiile legii, serviciul de urgenŃă privat şi stabileşte
regulamentul de organizare şi funcŃionare a acestuia, ori încheie convenŃii sau
contracte cu alte servicii de urgenŃă voluntare ori private, care dispun de forŃe şi
mijloace capabile să intervină operativ şi eficace în cazul situaŃiilor de protecŃie civilă;
d) participă la exerciŃii şi aplicaŃii de protecŃie civilă şi conduce nemijlocit acŃiunile de
alarmare, evacuare, intervenŃie, limitare şi înlăturare a urmărilor situaŃiilor de urgenŃă
desfăşurate în universitate;
e) organizează instruirea şi pregătirea salariaŃilor şi studenŃilor privind protecŃia civilă;
f) asigură alocarea distinctă în bugetul anual de venituri şi cheltuieli al universităŃii, a
fondurilor necesare desfăşurării activităŃilor de protecŃie civilă;
g) menŃine în stare de funcŃionare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spaŃiile de
adăpostire şi mijloacele tehnice proprii, destinate adăpostirii sau intervenŃiei, Ńine
evidenŃa acestora şi le verifică periodic;
h) să permită, în situaŃii de protecŃie civilă, accesul forŃelor şi mijloacelor de intervenŃie în
incinta instituŃiei sau pe terenurile ce aparŃin acesteia;
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i)

j)
k)

să accepte şi să efectueze evacuarea salariaŃilor, studenŃilor şi a altor persoane din
zona instituŃiei, dacă aceasta a fost afectată sau periclitată de dezastre, potrivit
măsurilor dispuse şi aduse la cunoştinŃă de către autorităŃile abilitate;
să solicite avizele şi autorizaŃiile privind protecŃia civilă, în cazurile prevăzute de lege;
îndeplineşte alte obligaŃii şi măsuri stabilite, potrivit legii, de către organismele şi
organele abilitate.

Art. 45 Cu privire la activitatea de protecŃie civilă, conform legislaŃiei în domeniu, salariaŃii şi
studenŃii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul UniversităŃii „Ştefan cel Mare” din Suceava, au
următoarele obligaŃii:
a) să respecte şi să aplice normele şi regulile de protecŃie civilă stabilite de rectorul
universităŃii;
b) să ducă la îndeplinire măsurile de protecŃie civilă dispuse, în condiŃiile legii, de
autorităŃile competente sau de personalul învestit cu exerciŃiul autorităŃii publice din
cadrul serviciilor publice de urgenŃă;
c) să informeze conducătorul instituŃiei precum şi autorităŃile sau serviciile de urgenŃă
abilitate, prin orice mijloace, inclusiv telefonic, prin apelarea numărului 112, despre
iminenŃa producerii sau producerea oricărei situaŃii de urgenŃă despre care iau
cunoştinŃă;
d) să participe la instruiri, exerciŃii, aplicaŃii şi la alte forme de pregătire specifice protecŃiei
civile, la locul unde îşi desfăşoară activitatea.
C - Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă
Art.46 Instruirea salariaŃilor în domeniul situaŃiilor de urgenŃă se face respectându-se
prevederile legale.
Art.47 Conducătorii locurilor de muncă care au obligaŃia, potrivit art. 16 şi art. 31 din Ordinul
M.A.I. nr. 712/2005, modificat şi completat prin Ordinul M.A.I. nr. 786/2005, de a efectua instruirea
la locul de muncă şi periodică a lucrătorilor sunt: rectorul USV, decanii facultăŃilor, directorii de
departament, personalul didactic care desfăşoară ore de laborator cu studenŃii, precum şi cadrele
didactice care coordonează activitatea de formare profesională în perioada efectuării stagiiilor de
practică cu studenŃii, coordonatorii ştiinŃifici, şefii de servicii (secretarul şef, secretarii şefi de
facultăŃi, etc), directorul general administrativ, directorii, directorii de departament, şefii de birou.
Art.48 ObligaŃia de a efectua instruirea la locul de muncă şi periodică a salariaŃilor în
domeniul situaŃiilor de urgenŃă, va fi consemnată în fişa postului conducătorilor locurilor de muncă.

CAPITOLUL V. NORME PRIVIND ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU ŞI TIMPULUI DE
ODIHNĂ
Art.49 Timpul de lucru pentru personalul didactic se stabileşte potrivit normelor cuprinse în
Legea Educatiei NaŃionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, iar pentru personalul
didactic auxiliar şi pentru personalul nedidactic potrivit normelor stabilite prin Codul Muncii.
Art.50 (1) Durata medie a timpului de lucru este, de regulă, de 8 ore pe zi, 40 ore pe
săptămână, timp de 5 zile cu două zile de repaus, pentru contractele de muncă pe durată
nedeterminată şi determinată cu normă întreagă.
(2) Pentru alte contracte de muncă, timpul de lucru este prevăzut în contractele de
muncă pe durată determinată şi timp parŃial de lucru. Indiferent de tipul de contract de muncă, orele
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sunt repartizate inegal în cadrul săptămânii, conform fişei postului, orarului activităŃilor unui proiect,
putându-se desfăşura inclusiv sâmbăta şi duminica.
(3) Ora începerii şi terminării programului de lucru se fixează astfel:
- Pentru activitatea didactică cu studenŃii, programul personalului implicat se desfăşoară conform
orarului didactic;
- Pentru personalul care lucrează într-un singur schimb, cu excepŃia personalului didactic,
programul de lucru este între orele 08.00 - 16.00 în fiecare zi de luni până vineri inclusiv, cu o
pauză de masă de 15 minute inclusă în timpul de lucru;
- Pentru personalul din cadrul formaŃiilor de întreŃinere, programul este între orele 07.00 – 15.00 în
fiecare zi de luni până vineri inclusiv, cu o pauză de 15 minute în intervalul orar 10.00-10.15, pauză
de masă inclusă în timpul de lucru.
- Pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în două sau trei schimburi, programul este
următorul:
- schimbul I – 06.00 - 14.00
- schimbul II – 14.00 – 22.00
- schimbul III – 22.00 – 06.00
cu o pauză de masă de 15 minute inclusă în programul de lucru, în intervalul orar 10.00 - 10.15,
18.00-18.15, respectiv 02.00 - 02.15.
- Pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Bibliotecii USV, în două schimburi,
programul este următorul:
- schimbul I – 08.00 - 16.00
- schimbul II – 12.00 – 20.00
cu o pauză de masă de 15 minute inclusă în programul de lucru.
- Pentru salariatul ce îşi desfaşoară activitatea noaptea, durata normală a timpului de lucru nu va
depăşi o medie de 8 ore pe zi, calculată pe o perioadă de referinŃă de maximum 3 luni
calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal.
(4) Pentru punctele de lucru exterioare, conducerea UniversităŃii poate stabili un program
de lucru diferenŃiat, cu acordul personalului în cauză.
(5) AngajaŃilor li se aplică şi celelalte dispoziŃii privind timpul de muncă, prevăzute în
Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare şi în contractul colectiv de muncă aplicabil.
Art. 51 (1) SalariaŃii au drept la timp de odihnă care se acordă săptămânal timp de 48 de
ore consecutiv, de regulă sâmbătă şi duminică.
(2) În cazul în care activitatea se desfăşoară în zilele de sâmbătă şi duminică, cele
48 de ore consecutive de timp de odihnă se acordă în alte zile ale săptămânii/săptămânilor
următoare.
Art. 52 Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
- 1 şi 2 ianuarie;
- prima şi a doua zi de Paşti;
- 1 mai;
- prima şi a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- 1 decembrie;
- prima şi a doua zi de Crăciun;
- două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele
religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparŃinând acestora.
Art. 53 (1) SalariaŃii UniversităŃii “Ştefan cel Mare” din Suceava beneficiază de concediu de
odihnă plătit, astfel:
a) personalul didactic beneficiază de un concediu de odihnă de cel puŃin 40 zile lucrătoare,
în conformitate cu prevederile art. 304, alin.13, lit.a, Legea EducaŃiei NaŃionale, durata
stabilită anual de Senatul USV;
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b) personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic beneficiază de concediu în funcŃie de
vechimea în muncă, astfel:
- până la 5 ani vechime – 21 zile lucrătoare;
- între 5-15 ani vechime – 24 zile lucrătoare;
- peste 15 ani vechime – 28 zile lucrătoare.
(2) a) SalariaŃii care îndeplinesc prin cumul, pe lângă funcŃia de bază, cu o normă întreagă, o
altă funcŃie, au dreptul la concediul de odihnă plătit numai de la unitatea în care au
funcŃia de bază. Unitatea în care salariaŃii cumulează le va acorda, la cerere, un
concediu fără plată pentru zilele de concediu de odihnă primite de la cealaltă unitate.
b) SalariaŃii care sunt încadraŃi cu jumătate de normă la două unităŃi au dreptul la concediu
de odihnă la ambele unităŃi, proporŃional cu timpul lucrat.
c) SalariaŃii care cumulează, la unităŃi diferite, fracŃiuni de normă care depăşesc o normă
întreagă, îşi aleg unităŃile de la care beneficiază de concediu de odihnă, în aşa fel încât drepturile
cuvenite potrivit acestuia să nu depăşească pe cele cuvenite salariaŃilor încadraŃi cu o normă
întreagă (conform HG 250/1992).
(3) Concediul de odihnă se efectuează anual, pe baza programării ce se întocmeşte de către
conducerea UniversităŃii, cu consultarea salariaŃilor, avându-se în vedere şi interesele
învăŃământului. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor. În
cazul în care programarea concediilor se face fracŃionat, angajatorul este obligat să stabilească
programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puŃin 10 zile
lucrătoare de concediu neîntrerupt. În măsura posibilităŃilor, perioadele de concediu de odihnă
pentru personalul didactic auxiliar, personalul de cercetare auxiliar, personalul administrativ vor
coincide cu perioadele de vacanŃă universitară.
(4) Concediul de odihnă poate fi întrerupt la cererea salariatului, pentru motive obiective.
(5) Angajatorul poate rechema salariatul din concediu în caz de forŃă majoră, sau pentru
interese urgente ce impun prezenŃa salariatului, cu respectarea prevederilor art.151, alin.2 din
Codul Muncii şi ale art.304. alin.13, lit.a din Legea EducaŃiei NaŃionale.
Art. 54 (1) Pentru evenimente familiale deosebite, salariaŃii UniversităŃii “Ştefan cel Mare” din
Suceava au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă.
SalariaŃii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau în alte
situaŃii, după cum urmează:
a) căsătoria salariatului - 5 zile;
b) naşterea unui copil - 5 zile;
c) căsătoria unui copil - 3 zile;
d) decesul soŃului, copilului, părinŃilor, socrilor salariatului - 3 zile;
e) decesul bunicilor, fraŃilor, surorilor salariatului - 1 zi.
(2) Pentru rezolvarea unor situaŃii personale deosebite, salariaŃii au dreptul la concediu fără
plată de cel mult 30 zile într-un an calendaristic. Concediul fără plată se va acorda de către
conducerea UniversităŃii, cu avizul şefului ierarhic şi după aprecierea temeiniciei motivelor pentru
care se solicită şi doar dacă nu este afectată buna desfăşurare a activităŃii instituŃiei.
Concediul fără plată pentru o durată mai mare de 30 de zile se poate acorda de către conducerea
UniversităŃii, doar în cazuri excepŃionale, cu avizul şefului ierarhic dacă nu este afectată buna
desfăşurare a activităŃii instituŃiei, cu avizul Consiliului de AdministraŃie şi, respectiv, al Senatului
USV.
Art. 55 (1) SalariaŃii UniversităŃii „Ştefan cel Mare” din Suceava beneficiază de concedii fără
plată pentru formarea profesională, cu respectarea dispoziŃiilor art.154-158 din Codul Muncii.
(2) Personalul didactic titular, care din proprie iniŃiativă solicită să se specializeze sau să
participe la cercetarea ştiinŃifică, are dreptul la concediu fără plată în condiŃiile art.304 din Legea
EducaŃiei NaŃionale.
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CAPITOLUL VI. REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ÎN UNIVERSITATE
Art. 56 (1) SalariaŃii UniversităŃii “Ştefan cel Mare” din Suceava sunt obligaŃi să respecte
următoarele reguli de disciplină la locul de muncă şi în incinta instituŃiei:
a) să respecte orele de prezentare şi de plecare la/de la programul de lucru;
b) să folosească integral şi eficient timpul de lucru stabilit;
c) să nu părăsească locul de muncă în timpul programului fără aprobarea şefului ierarhic;
d) să nu rămână şi să nu pătrundă în spaŃiul universitar în afara orelor de program, decât
în scopul desfăşurării responsabilităŃilor de serviciu;
e) să nu efectueze în spaŃiul universitar şi cu mijloacele UniversităŃii lucrări care nu au
legătură cu sarcinile de muncă şi cu activitatea UniversităŃii;
f) să nu pretindă şi să nu primească de la alŃi salariaŃi, de la studenŃi sau alte persoane
străine de Universitate, avantaje de orice natura pentru exercitarea atribuŃiilor de
serviciu;
g) să nu introducă în spaŃiile UniversităŃii obiecte sau produse interzise de lege sau care ar
putea provoca incendii sau explozii;
h) să nu folosească numele UniversităŃii, facultăŃii, departamentului, în scopuri care ar
putea produce prejudicii instituŃiei;
i) să nu săvârşească fapte care ar putea pune în pericol integritatea bunurilor instituŃiei;
j) să nu comită şi să nu incite la acte ce ar putea tulbura buna desfăşurare a activităŃii
UniversităŃii;
k) să nu efectueze convorbiri de la posturile telefonice ale UniversităŃii în interes personal;
l) să nu folosească în interes personal şi să nu înstrăineze bunurile din patrimoniul
UniversităŃii, date în folosinŃă sau păstrare;
m) să nu introducă în spaŃiile UniversităŃii mărfuri şi produse în scopul comercializării lor;
n) să nu fumeze în clădirile universităŃii şi nici în apropierea clădirilor, cu excepŃia locurilor
special amenajate în acest sens;
o) să nu se prezinte la program în stare de ebrietate, să nu introducă şi să nu consume
băuturi alcoolice în incinta UniversităŃii;
p) să nu refuze nejustificat respectarea instrucŃiunilor şi dispoziŃiile şefilor;
q) să nu se prezinte la lucru sub influenŃa produselor narcotice, halucinogene sau a
drogurilor;
r) să nu desfăşoare activităŃi personale în campusul universitar;
s) sa nu vizioneze, în campusul universitar sau folosind echipamente aparŃinând
universităŃii pagini web şi materiale care conŃin implicaŃii sexuale, rasiste, violenŃă.
(2) Următoarele activităŃi sunt interzise în campusul universitar:
- folosirea, predarea, transportarea, vânzarea sau promovarea consumului de produse narcotice,
barbiturice, amfetamina, halucinogene sau alte droguri;
- practicarea jocurilor de noroc, participarea la orice fel de loterie sau alt joc de noroc.
(3) SalariaŃii UniversităŃii „Ştefan cel Mare” din Suceava sunt obligaŃi să respecte şi celelalte
norme de disciplină şi de conduită stabilite prin lege, prin Codul de etică universitară sau prin
dispoziŃii ale conducerii UniversităŃii, facultăŃilor şi ale altor structuri din cadrul universităŃii şi de
prezentul regulament.
Art.57 (1) Atestarea statutului de angajat al UniversităŃii „Ştefan cel Mare” se face cu
legitimaŃia eliberată de Serviciul Resurse Umane şi semnată de conducătorul universităŃii.
(2) LegitimaŃia se eliberează salariatului imediat după perfectarea formelor de angajare.
(3) EvidenŃa legitimaŃiilor eliberate se va Ńine de către responsabilul cu probleme de personal,
care va urmări preluarea sau anularea legitimaŃiilor salariaŃilor la încetarea raporturilor de muncă cu
Universitatea.
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Art.58 SalariaŃii UniversităŃii “Ştefan cel Mare” din Suceava au obligaŃia să transmită în
termen de maxim 30 de zile calendaristice, Serviciului Resurse Umane toate modificările ce apar în
datele de identificare (domiciliul, starea civilă, telefon, cartea de identitate etc.) în vederea
actualizării evidenŃelor şi utilizării lor în cazuri de urgenŃă. Termenul de 30 de zile curge de la
momentul producerii modificării.
Art.59 Fără a se impune prescripŃii speciale sau obligatorii, salariaŃii UniversităŃii “Ştefan
cel Mare” din Suceava trebuie să aibă în timpul programului şi în spaŃiul universitar o Ńinută
decentă, care să reflecte respectul faŃă de poziŃia profesională în instituŃia în care îşi desfăşoară
activitatea.
Art.60 (1) În caz de îmbolnăvire, salariaŃii UniversităŃii “Ştefan cel Mare” din Suceava sunt
obligaŃi să anunŃe, personal sau printr-o altă persoană, în 24 de ore, prin orice mijloace, şeful
ierarhic, în legătură cu boala survenită, pentru a se putea lua măsuri de suplinire sau de
redistribuire a atribuŃiilor.
(2) La revenirea la locul de muncă, salariatul aflat în situaŃia prevăzută la alin.(1) este obligat
să depună certificatul de boală pentru zilele cât a absentat de la serviciu.
(3) În situaŃia unor concedii medicale ce depăşesc 30 zile, salariatul în cauză va depune printrun membru al familiei certificatul medical, în vederea calculării şi plăŃii drepturilor băneşti prevăzute
de lege.
Art.61 (1) SalariaŃii UniversităŃii „Ştefan cel Mare” îşi vor exercita atribuŃiile în limitele
prevăzute de fişa fiecărui post.
(2) La evaluarea performanŃelor profesionale ale salariaŃilor UniversităŃii se va Ńine seama atât
de iniŃiativa şi capacitatea de muncă independentă, de asumarea răspunderilor proprii în limitele
competenŃelor stabilite, cât şi de disponibilităŃile pentru munca în echipă.
Evaluarea performanŃelor profesionale ale salariaŃilor se va efectua în conformitate cu Procedura
privind evaluarea performanŃelor profesionale individuale anuale ale personalului didactic auxiliar şi
nedidactic (PO-SRU-04), Procedura privind evaluarea cadrelor didactice de către studenŃi (PODAC-05) şi Regulamentul privind evaluarea performanŃei personalului didactic (R42).
Art.62 (1) RelaŃiile dintre salariaŃii UniversităŃii „Ştefan cel Mare” au la bază raporturile
ierarhice stabilite prin fişa fiecărui post, precum şi raporturile de colaborare.
(2) În cadrul relaŃiilor ierarhice, salariaŃii au obligaŃia de a îndeplini la termen şi în bune condiŃii
sarcinile de serviciu şi dispoziŃiile legale ale şefilor ierarhici şi de a se supune controlului exercitat
de aceştia.
(3) SalariaŃii UniversităŃii vor promova relaŃii de colaborare cu ceilalŃi angajaŃi, având un
comportament adecvat, amabil şi colegial, evitând crearea de stări conflictuale.
Art.63 SalariaŃii UniversităŃii „Ştefan cel Mare” din Suceava au obligaŃia să menŃină ordinea
şi curăŃenia la locul de muncă şi în spaŃiile de folosinŃă comună.
Art.64 (1) Încălcarea dispoziŃiilor cuprinse în prezentul capitol constituie abateri de la
normele de disciplina muncii şi se sancŃionează potrivit prezentului regulament şi normelor legale în
vigoare.
(2) În situaŃia în care, prin încălcarea normelor cuprinse în prezentul capitol, s-au produs
pagube materiale, salariaŃii în cauză vor răspunde material, civil sau penal, după caz.
(3) Conducătorii structurilor de activitate au obligaŃia să urmărească respectarea normelor de
disciplină şi conduită prevăzute în prezentul capitol şi să ia măsurile prevăzute de lege şi
regulament.

19

CAPITOLUL VII. REGULI PRIVIND SOLUŢIONAREA CERERILOR, PROPUNERILOR,
SESIZĂRILOR ŞI RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR
Art.65 (1) Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava respectă şi garantează dreptul
constituŃional de petiŃionare al salariaŃilor şi studenŃilor UniversităŃii.
(2) Dreptul de petiŃionare, în înŃelesul prezentului regulament, îl constituie orice demers
individual, scris şi semnat, adresat conducerii UniversităŃii, facultăŃilor sau departamentelor, având
ca obiect o cerere, o sesizare, o propunere sau o reclamaŃie.
Art.66 (1) PetiŃiile adresate conducerii UniversităŃii sau conducerilor facultăŃilor şi
departamentelor se depun şi se înregistreaza la Serviciul Relatii publice, Comunicare şi Imagine.
Dovada primirii şi înregistrării petiŃiei se va înmâna petentului.
(2) În funcŃie de obiectul petiŃiei, Serviciul Relatii publice, comunicare si imagine înaintează
petiŃiile înregistrate către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a
răspunsului.
(3) PetiŃiile anonime şi cele care nu au datele de identificare ale petiŃionarului nu se iau în
considerare şi vor fi clasate.
Art.67 (1) Persoanele care au primit spre cercetare şi rezolvare petiŃii au obligaŃia să analizeze
temeinic conŃinutul acestora, să verifice veridicitatea susŃinerilor şi legalitatea solicitărilor şi să
întocmească un referat cu cele constatate şi cu propuneri de soluŃionare.
Acestea vor întocmi şi prezenta spre avizare Serviciului RelaŃii Publice, Comunicare şi Imagine
răspunsul ce urmează a fi înaintat petentului, motivat din punctul de vedere al normelor legale în
domeniu. Răspunsul va fi semnat de persoana care l-a întocmit şi de seful compartimentului de
specialitate căruia i-a fost direcŃionată petiŃia.
(2) Procedura de primire, înregistrare, cercetare şi comunicare a răspunsului trebuie să se
încadreze în termenul de 30 zile, prevăzut de OrdonanŃa Guvernului nr.27/30.01.2002.
(3) În situaŃia în care aspectele sesizate prin petiŃie necesită o cercetare mai amănunŃită, cel ce
a primit spre soluŃionare petiŃia poate cere Serviciului RelaŃii Publice, Comunicare şi Imagine care a
repartizat-o, prelungirea termenului, care nu poate fi mai mare de 15 zile.
(4) În cazul în care un petiŃionar adresează mai multe petiŃii referitoare la aceeaşi problemă,
acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns, care va face referire la
toate petiŃiile.
(5) Răspunsul comunicat petentului va fi semnat şi de rectorul universităŃii.
Art.68 (1) Senatul UniversităŃii va fi informat semestrial asupra modului de soluŃionare a
petiŃiilor şi va stabili măsuri de eliminare a disfuncŃiilor şi deficienŃelor semnalate.
(2) Informarea prevăzută la alin.1 va fi întocmită de Serviciului Relatii Publice, Comunicare şi
Imagine de la nivelul UniversităŃii.
Art.69 (1) Următoarele încălcări ale normelor privitoare la primirea, înregistrarea şi
soluŃionarea petiŃiilor constituie abateri disciplinare:
a) nerespectarea termenelor de soluŃionare a petiŃiilor;
b) intervenŃiile sau stăruinŃele pentru rezolvarea unor petiŃii în afara cadrului legal şi a
normelor prezentului regulament;
c) primirea directă de la petiŃionar a unei petiŃii, în vederea rezolvării fără a fi înregistrată şi
fără a fi repartizată, potrivit art.67 din prezentul regulament.
(2) Abaterile prevăzute la alin.(1) se sancŃionează disciplinar, potrivit normelor stabilite în
prezentul regulament.
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CAPITOLUL VIII. ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE APLICABILE
Art.70 (1) Abaterea disciplinară este, potrivit art.247, alin.(2) din Codul Muncii, „o faptă în
legătură cu munca şi care constă într-o acŃiune sau inacŃiune săvârşită cu vinovăŃie de către
salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de
muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziŃiile legale ale conducătorilor
ierarhici”.
(2) Conducerea UniversităŃii „Ştefan cel Mare” din Suceava dispune de prerogativele legale de
a stabili şi a sancŃiona abaterile disciplinare potrivit Legii EducaŃiei NaŃionale, Codului Muncii,
Codului de etică universitară şi prezentului regulament.
Art.71 (1) Constituie abateri disciplinare grave următoarele fapte săvârşite de salariaŃi, cu
vinovăŃie, şi pot determina desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă:
a) furtul sau intenŃia dovedită de furt al oricărui bun din patrimoniul universităŃii sau al colegilor;
b) frauda constând în obŃinerea unor bunuri în dauna universităŃii (inclusiv primirea şi păstrarea
în beneficiul personal a unor sume cuvenite universităŃii);
c) încălcarea regulilor de confidenŃialitate în folosul propriu sau al unor terŃi;
d) deteriorarea intenŃionată a unor bunuri aparŃinând universităŃii;
e) utilizarea resurselor universităŃii în scop neautorizat;
f) orice faptă susceptibilă a pune în pericol viaŃa şi sănătatea altor persoane sau integritatea
bunurilor universităŃii;
g) întârzieri repetate în 5 (cinci) zile cumulat în cursul unei luni sau 10 (zece) zile cumulat întrun an;
h) absenŃe nemotivate de la serviciu mai mult de 3 (trei) zile consecutive sau 5 (cinci) zile
cumulat în cursul unei luni sau 10 (zece) zile cumulat într-un an;
i) atitudini ireverenŃioase şi tulburarea activităŃii, în timpul exercitării atribuŃiilor sau în
desfăşurarea acŃiunilor în Universitate, faŃă de colegii de muncă, de conducători, colective,
faŃă de conducerea UniversităŃii sau faŃă de studenŃi;
j) neglijenŃa, dacă prin aceasta s-au adus prejudicii materiale sau morale importante sau a
fost periclitată viaŃa altor persoane;
k) concurenŃa neloială;
l) defăimarea cu rea credinŃă a universităŃii, dacă astfel s-au adus prejudicii morale sau
materiale;
m) sustragerea de documente sau înstrăinarea de fişiere fără autorizaŃie;
n) manifestări violente, brutale sau obscene;
o) violarea secretului corespondenŃei, inclusiv pentru poşta electronică;
p) falsul în acte contabile, documente justificative primare pe baza cărora se fac înregistrări în
contabilitate;
q) prezentarea la locul de muncă sub influenŃa băuturilor alcoolice sau introducerea unor astfel
de băuturi în incintele UniversităŃii;
r) desfăşurarea în timpul programului a unor activităŃi cu caracter politic;
s) intervenŃiile sau stăruinŃele pentru soluŃionarea unor petiŃii în afara cadrului legal;
t) nerespectarea secretului profesional, precum şi a confidenŃialităŃii datelor şi informaŃiilor
care au acest caracter;
u) utilizarea de acte false la angajare;
v) falsificarea unui act generator de drepturi;
w) absentarea nemotivata pe perioada a trei zile consecutive;
x) nerespectarea obligaŃiei prevăzută de art. 56, alin.1, lit.n.
(2) Cazurile enumerate mai sus nu sunt exhaustive. Nu se pot enumera toate situaŃiile ce ar
putea duce la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă fără luarea de măsuri
prealabile. Fiecare caz trebuie analizat şi investigat cu imparŃialitate.
(3) De asemenea, constituie abateri disciplinare şi încălcarea celorlalte norme concrete privind
disciplina muncii în instituŃie, stabilite prin prezentul regulament.
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Art.72 (1) Personalul didactic şi de cercetare, personalul didactic şi de cercetare auxiliar,
precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăŃământul superior, precum şi
personalul administrativ răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin potrivit
contractului individual de muncă, încălcarea prezentului Regulament, precum şi pentru încălcarea
normelor de comportare care dăunează interesului învăŃământului şi prestigiului universităŃii.
Art.73 (1) SancŃiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare sunt
următoarele:
a) avertisment scris;
b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaŃia 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 funcŃii didactice superioare ori a unei funcŃii de conducere, de îndrumare
şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licenŃă;
d) destituirea din funcŃia de conducere din învăŃământ;
e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
(2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancŃiune.
(3) Sub sancŃiunea nulităŃii absolute nici o măsură nu poate fi dispusă fără efectuarea unei
cercetări disciplinare.
(4) Pentru cercetarea disciplinară se constituie o comisia de analiză formată din 3-5 membri,
cadre didactice care au funcŃia didactica cel puŃin egală cu a celui care a savârşit abaterea şi un
reprezentant al organizaŃiei sindicale.
(5) SancŃiunile disciplinare prevăzute la art. 73, alin. (1) lit. a) şi b) se aprobă de către consiliile
facultăŃilor. SancŃiunile disciplinare prevăzute la art. 73 alin. (1) lit. c)-e) se aproba de către senatele
universitare.
(6) Procedura de constatare şi aplicare a sancŃiunilor prevăzute la alin.(1) este cea stabilită la
art. 312-317 din Legea EducaŃiei NaŃionale, completată cu procedura stipulată în Codul Muncii, cu
modificările ulterioare.
Art.74 Definirea sancŃiunilor prevăzute la art.73, alin.1 din prezentul regulament este
următoarea:
A. Avertisment scris – constă în atenŃionarea scrisă a salariatului care a comis o abatere
de mai mică gravitate, cu privire la abaterea săvârşită şi punerea în vedere că în cazul săvârşirii de
noi abateri va fi aplicată o sancŃiune mai gravă.
B. Diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaŃia 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 funcŃii didactice superioare ori a unei funcŃii de conducere, de
îndrumare şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licenŃă.
Aceasta reprezintă sancŃiunea aplicabilă salariatului care nu este la prima abatere şi săvârşeşte cu
intenŃie o faptă sau fapte ce prejudiciază ordinea şi activitatea instituŃiei.
D. Destituirea din funcŃia de conducere din învăŃământ; se aplică salariatului care a
săvârşit abateri grave şi repetate, pentru care a mai fost sancŃionat, şi care au produs prejudicii
materiale sau au afectat grav imaginea UniversităŃii.
Fiind penultima sancŃiune înainte de desfacerea disciplinară a contractului de muncă,
aplicarea acestei sancŃiuni se face cu considerarea faptului că încă este posibilă îndreptarea
atitudinii persoanei care a fost sancŃionată.
E. Desfacerea disciplinară a contractului de muncă reprezintă sancŃiunea maximă, ce
poate fi aplicată atât pentru săvârşirea cu intenŃie a unei abateri deosebit de grave, cât şi pentru
încălcarea repetată a obligaŃiilor salariatului, de natură a perturba grav ordinea şi activitatea
UniversităŃii.
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La constatarea abaterii grave sau abaterilor repetate de la regulile de disciplină a muncii,
Universitatea dispune concedierea salariatului în condiŃiile art.61, alin.1, lit.a din Codul Muncii.
Art.75 (1) Pentru abaterile disciplinare, săvârşite de personalul didactic auxiliar, personalul
de cercetare auxiliar, de conducere, de îndrumare şi control şi personalul administrativ se pot
aplica sancŃiunile prevăzute de art. 248, alin.(1) din Codul Muncii, după cum urmează:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcŃie, cu acordarea salariului corespunzător funcŃiei 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, şi a indemnizaŃiei de conducere pe o
perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
(2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancŃiune.
(3) Sub sancŃiunea nulităŃii absolute nici o măsură, cu excepŃia avertismentului scris, nu poate
fi dispusă fără efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
(4) Pentru cercetarea disciplinară se constituie o comisie de analiză formată din 3-5 membri şi
un reprezentant al organizaŃiei sindicale.
(5) Procedura de constatare şi aplicare a sancŃiunilor prevăzute la alin.(1) va fi completată cu
dispoziŃiile Codului Muncii cu privire la sancŃionarea disciplinară.
Art.76 (1) Definirea sancŃiunilor prevăzute la art.75, alin.1 din prezentul regulament este
următoarea:
A.
Avertisment scris – constă în atenŃionarea scrisă a salariatului care a comis o abatere
de mai mică gravitate, cu privire la abaterea săvârşită şi punerea în vedere că în cazul
săvârşirii de noi abateri va fi aplicată o sancŃiune mai gravă.
B.
Retrogradarea din funcŃie reprezintă sancŃiunea aplicabilă salariatului care nu este la
prima abatere şi săvârşeşte cu intenŃie o faptă sau fapte ce prejudiciază ordinea şi
activitatea instituŃiei.
C.
Reducerea salariului cu 5-10%, pe o perioadă de 1-3 luni, se aplică salariatului care a
săvârşit abateri grave şi repetate, pentru care a mai fost sancŃionat, şi care au produs
prejudicii materiale sau au afectat grav imaginea UniversităŃii.
D.
Reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaŃiei de conducere pe
o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; Fiind penultima sancŃiune înainte de desfacerea
disciplinară a contractului de muncă, aplicarea acestei sancŃiuni se face cu
considerarea faptului că încă este posibilă îndreptarea atitudinii persoanei care a fost
sancŃionată.
E.
Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă reprezintă sancŃiunea
maximă, ce poate fi aplicată atât pentru săvârşirea cu intenŃie a unei abateri deosebit
de grave, cât şi pentru încălcarea repetată a obligaŃiilor salariatului, de natură a
perturba grav ordinea şi activitatea UniversităŃii.
La constatarea abaterii grave sau abaterilor repetate de la regulile de disciplină a muncii,
Universitatea dispune concedierea salariatului în condiŃiile art.61, alin.1, lit.a din Codul Muncii.
Art.77 SancŃiunile disciplinare se aplică în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşită
de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a) împrejurarea în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăŃie a salariatului;
c) consecinŃele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancŃiuni disciplinare suferite anterior de către salariat.

23

Art.78 (1) Comisia de analiza va convoca în scris salariatul asupra căruia se efectuează
cercetarea precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
Această convocare va fi trimisă spre ştiinŃă şi sindicatului sau reprezentanŃilor salariaŃilor.
(2) La data stabilită conform alin.1, comisia de analiză va prezenta salariatului faptele de care
este acuzat şi îi va solicita să-şi prezinte verbal şi în scris susŃinerile şi apărările.
În tot timpul cercetării prealabile, reprezentantul sindicatului sau al salariaŃilor va putea face
intervenŃii pentru clarificarea tuturor aspectelor şi pentru apărarea drepturilor salariatului în cauză.
(3) Desfăşurarea procedurii de cercetare prealabilă va fi consemnată într-un raport pe care
comisia de analiza îl întocmeşte şi în care vor fi cuprinse procedura parcursă, susŃinerile
salariatului, intervenŃiile reprezentantului sindicatului sau salariaŃilor, concluziile la care s-a ajuns şi
sancŃiunea propusă;
(4) Sub sancŃiunea nulităŃii absolute, Decizia de stabilire şi aplicare a sancŃiunii va cuprinde în
mod obligatoriu urmatoarele:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor din regulamentul intern, contractul individual de muncă 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 condiŃiile prevăzute la art. 251 alin. (3)
din Codul muncii si ale art.80 din prezentul Regulament, nu a fost efectuată cercetarea;
d) temeiul de drept în baza căruia sancŃiunea disciplinară se aplică;
e) termenul în care sancŃiunea poate fi contestată;
f) instanŃa competentă la care sancŃiunea poate fi contestată.
(5) Decizia de stabilire şi aplicare a sancŃiunii se comunică salariatului în cel mult 5 zile
calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
Decizia se predă salariatului cu semnătură de primire, iar în caz de refuz al primirii se trimite prin
scrisoare recomandată la domiciliul sau reşedinŃa comunicată de acesta.
(6) Împotriva sancŃiunii aplicate, persoana în cauză, în termen de 30 de zile de la comunicarea
deciziei de sancŃionare, poate face plângere. În situaŃia în care nu este mulŃumit de răspunsul
primit, cel în cauză se poate adresa instanŃei de judecată.
Art.79 Neprezentarea salariatului convocat pentru cercetarea disciplinară prealabilă, fără un
motiv obiectiv, cât şi refuzul salariatului de a formula şi susŃine apărările în favoarea sa, dă dreptul
conducerii UniversităŃii de a aplica sancŃiunea numai pe baza propunerilor şefului ierarhic, fără
cercetarea disciplinară prealabilă.

CAPITOLUL IX. MODALITĂŢI DE APLICARE A ALTOR DISPOZIŢII LEGALE SAU
CONTRACTUALE SPECIFICE
Secţiunea 1. Răspunderea angajatorului şi a angajaţilor

Art.80 (1) Potrivit art. 253 din Codul Muncii, Universitatea este obligată, în temeiul normelor
şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariatul care a suferit un
prejudiciu material din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaŃiilor de serviciu sau în legătură
cu serviciul.
(2) În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa
cu plângere instanŃelor judecătoreşti competente.
(3) În cazul în care a plătit despăgubiri, Universitatea are dreptul să-şi recupereze suma
aferentă de la salariatul vinovat de producerea pagubei.
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Art.81(1) SalariaŃii UniversităŃii „Ştefan cel Mare” din Suceava răspund patrimonial în
temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse
instituŃiei din vina şi în legătură cu munca lor.
(2) SalariaŃii nu răspund de pagubele provocate de forŃă majoră, de alte cauze neprevăzute şi
care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.
(3) Stabilirea răspunderii materiale şi recuperarea pagubelor produse instituŃiei se face în
conformitate cu normele stabilite prin art.254-259 din Codul Muncii şi prin alte reglementări legale
în materie.
Art.82 UniversităŃii „Ştefan cel Mare” şi salariaŃilor acesteia îi sunt aplicabile normele privind
răspunderea contravenŃională şi răspunderea penală, stabilite prin art.260-265 din Codul Muncii şi
celelalte dispoziŃii legale în materie.
Secţiunea 2. Norme privind accesul la informaţiile de interes public şi relaţiile cu mass-media
Art.83 În Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava accesul la informaŃiile de interes
public este garantat, potrivit normelor stabilite prin Legea nr.544/2001 privind accesul la informaŃiile
de drept public.
Art.84 Sunt informaŃii de interes public la nivelul UniversităŃii „Ştefan cel Mare” din Suceava
şi structurilor sale componente:
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcŃionarea UniversităŃii;
b) structura organizatorică, atribuŃiile entităŃilor componente, programul de funcŃionare şi
programul de audienŃe;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea UniversităŃii şi din conducerea
structurilor componente;
d) coordonatele de contact ale instituŃiei: denumire, sediu, numere de telefon, fax, adresa
de e-mail şi adresa paginii de internet;
e) sursele de finanŃare, bugetul şi bilanŃul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) alte informaŃii care nu au fost clasificate, ca informaŃii secrete, secrete de serviciu sau
confidenŃiale.
Art.85 (1) Accesul la informaŃiile prevăzute la art.84 se realizează prin:
a) afişarea la sediul UniversităŃii sau publicarea în mijloacele de informare în masă;
b) consultarea lor la sediul instituŃiei, în spaŃii destinate acestui scop.
(2) Persoanele fizice şi juridice, care dovedesc un interes legitim faŃă de informaŃiile prevăzute
la art.85, vor putea obŃine aceste informaŃii şi prin solicitare scrisă, care va cuprinde:
a) datele de identificare ale solicitantului (denumirea persoanei juridice sau numele
persoanei fizice, adresa, domiciliul, telefon, fax etc.), precum şi indicarea adresei la care
se solicită primirea răspunsului;
b) descrierea informaŃiei solicitate, astfel încât să permită autorităŃii sau instituŃiei publice
identificarea informaŃiei de interes public;
c) motivarea interesului legitim;
d) data solicitării si semnătura solicitantului;
e) autoritatea sau instituŃia publică la care se adresează cererea.
(3) Solicitarea prevăzută la alin.(2) se va prezenta personal la registratură sau va fi adresată
prin poştă, şi va fi înregistrată într-un registru special destinat acestui scop.
(4) După înregistrare, solicitarea va fi repartizată de către rectorul universităŃii persoanei
responsabile cu informaŃiile de interes public, numită de conducerea UniversităŃii, care o va analiza
şi va aprecia dacă informaŃiile solicitate sunt de interes public şi solicitantul are un interes legitim
pentru obŃinerea acestor informaŃii.
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(5) În situaŃia în care informaŃiile solicitate nu sunt de interes public sau solicitantul nu a dovedit
un interes legitim pentru obŃinerea informaŃiilor solicitate, se va comunica solicitantului acest lucru.
(6) Când condiŃiile de solicitare şi de obŃinere a informaŃiilor sunt îndeplinite, persoana
împuternicită va pregăti răspunsul, pe care îl va prezenta la semnat conducerii UniversităŃii.
Răspunsurile vor fi semnate de o persoană din conducerea UniversităŃii (rector, prorector, director
general administrativ) şi de persoana împuternicită să răspundă de accesul la informaŃiile de
interes public.
(7) În situaŃia în care, pentru soluŃionarea cererilor privind informaŃiile de interes public se
impune multiplicarea unor documente, aceasta se va face pe cheltuiala solicitantului.
(8) Cererile de informaŃii de interes public vor fi rezolvate potrivit art.7 din Legea nr.544/2001,
în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la data înregistrării solicitării, în funcŃie
de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor, documentare şi urgenŃa solicitării.
(9) Refuzul comunicării informaŃiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile
de la primirea petiŃiilor.
(10) Solicitarea şi obŃinerea informaŃiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite
condiŃiile tehnice necesare şi în format electronic.
Art.86 (1) Accesul mijloacelor de informare în masă la informaŃiile de interes public ale
UniversităŃii “Ştefan cel Mare” din Suceava este garantat.
(2) ReprezentanŃii mass-media pot obŃine informaŃii de interes public direct de la conducerea
UniversităŃii sau prin purtătorul de cuvânt al UniversităŃii.
(3) De regulă, informaŃiile de interes public solicitate de reprezentanŃii mass-media se
furnizează prompt, cu excepŃia cazurilor când soluŃionarea impune documentare sau multiplicare
de documente, când se vor aplica regulile prevăzute la art.86 din prezentul regulament.
Art.87 (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat cu soluŃionarea cererilor privind
accesul la informaŃiile de interes public, de a primi şi soluŃiona cererile de obŃinere a informaŃiilor de
interes public, constituie abatere disciplinară şi se sancŃionează potrivit prezentului regulament.
(2) Litigiile privind accesul la informaŃiile de interes public, dintre Universitate şi persoanele
care se consideră lezate în exercitarea dreptului la informaŃiile de interes public, se soluŃionează
potrivit dispoziŃiilor art.21-22 din Legea nr.544/2001 şi art.31-34 din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr.544/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.123/2002.
Secţiunea 3. Norme privind protecţia persoanelor care au reclamat ori au sesizat încălcări ale
legii în cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al altor unităţi, săvârşite de către
persoane cu funcţii de conducere sau de execuţie
Art.88 În Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava protecŃia persoanelor care au
reclamat ori au sesizat încălcări ale legii în cadrul instituŃiei, săvârşite de către persoane cu funcŃii
de conducere sau de execuŃie este garantat, potrivit normelor stabilite prin Legea nr.571/2004
privind protecŃia personalului din autorităŃile publice, instituŃiile publice şi din alte unităŃi care
semnalează încălcări ale legii.
Art.89 În înŃelesul Legii nr.571/2004, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea
semnificaŃie:
a) avertizare în interes public înseamnă sesizarea făcută cu bună-credinŃă cu privire la orice
faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei
administrări, eficienŃei, eficacităŃii, economicităŃii şi transparenŃei;
b) avertizor înseamnă persoana care face o sesizare potrivit art.88 şi care este angajată a
UniversităŃii;
c) comisie de disciplină înseamnă orice organ însărcinat cu atribuŃii de cercetare
disciplinară,
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Art.90 Semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către persoanele menŃionate la art.88
prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenŃii sau infracŃiuni, constituie avertizare în
interes public şi priveşte:
a) infracŃiuni de corupŃie, infracŃiuni asimilate infracŃiunilor de corupŃie, infracŃiuni în
legătură directă cu infracŃiunile de corupŃie, infracŃiunile de fals şi infracŃiunile de serviciu
sau în legătură cu serviciul;
b) infracŃiuni împotriva intereselor financiare ale ComunităŃilor Europene;
c) practici sau tratamente preferenŃiale ori discriminatorii în exercitarea atribuŃiilor în cadrul
universităŃii;
d) încălcarea prevederilor privind incompatibilităŃile şi conflictele de interese;
e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului;
g) încălcări ale legii în privinŃa accesului la informaŃii şi a transparenŃei decizionale;
h) încălcarea prevederilor legale privind achiziŃiile publice şi finanŃările nerambursabile;
i) incompetenŃa sau neglijenŃa în serviciu;
j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare,
retrogradare şi eliberare din funcŃie;
k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
nerespectarea legii;
l) emiterea de acte juridice sau de altă natură care servesc interese de grup sau
clientelare;
m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al
universităŃii;
n) încălcarea altor dispoziŃii legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi
cel al ocrotirii interesului public.
Art.91 Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale,
conform principiului bunei-credinŃe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată în universitate,
care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare
a legii, poate fi făcută, alternativ sau cumulativ:
a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, potrivit art. 88;
b) rectorului şi senatului universităŃii;
c) Comisiei de etică universitară, în cazul în care persoana care a încălcat legea face
parte din această comisie, conform art. 88;
d) organelor judiciare;
e) organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a
incompatibilităŃilor;
f) comisiilor parlamentare;
g) mass-media;
h) organizaŃiilor profesionale, sindicale sau patronale;
i) organizaŃiilor neguvernamentale.
Art.92 (1)În faŃa comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de
protecŃie după cum urmează:
a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumŃia de bună-credinŃă, până la proba
contrară;
b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile
de disciplină sau alte organisme similare din cadrul universităŃii au obligaŃia de a invita
presa şi un reprezentant al sindicatului. AnunŃul se face prin comunicat pe pagina de
Internet, cu cel puŃin 3 zile lucrătoare înaintea şedinŃei, sub sancŃiunea nulităŃii raportului şi
a sancŃiunii disciplinare aplicate.
(2) În situaŃia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, direct sau
indirect, ori are atribuŃii de control, inspecŃie şi evaluare a avertizorului, comisia de disciplină sau alt
organism similar va asigura protecŃia avertizorului, ascunzându-i identitatea.
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(3) În litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanŃa poate dispune
anularea sancŃiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancŃiunea a fost
aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună-credinŃă.

CAPITOLUL X. DISPOZIŢII FINALE
Art.93 (1) Prezentul Regulament intern intră în vigoare de la data adoptării de către Senatul
universitar, după aducerea la cunoştinŃă publică, prin publicarea pe pagina de internet a
UniversităŃii.
(2) Concomitent cu publicarea pe pagina de internet a UniversităŃii, câte un exemplar din
prezentul regulament intern va fi trimis facultăŃilor şi departamentelor, care au obligaŃia să-l aducă
la cunoştinŃa tuturor salariaŃilor structurilor respective, în termen de 3 zile de la comunicare.
Art.94 Prezentul regulament se completează cu normele specifice cuprinse în actele
normative enumerate la art.1 şi în celelalte norme juridice în materie, care reglementează relaŃiile
de muncă.
Art.95 (1) Sindicatul salariaŃilor din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava,
reprezentanŃii salariaŃilor care nu fac parte din sindicat şi oricare salariat, pot face propuneri cu
privire la completarea sau modificarea prezentului Regulament.
(2) Modificarea şi completarea Regulamentului se va face după procedura de adoptare,
inclusiv consultarea sindicatului şi a reprezentanŃilor salariaŃilor cu privire la formularea propunerilor
de modificare şi completare.
(3) După aprobarea de către Senatul UniversităŃii a modificărilor şi completărilor, acestea vor
intra în vigoare şi vor fi aduse la cunoştinŃă, potrivit regulilor stabilite prin art.94 din prezentul
Regulament.
Prezentul regulament a fost pus în dezbatere publică pe site-ul universităŃii şi a fost aprobat
de Senatul UniversităŃii prin Hotărârea nr. 48/2015
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