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În temeiul Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată; Legii nr. 62/2011- Dialogului
Social,republicată;Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;Legea nr.1/2011 –Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor; Legea nr.
319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă; Legea nr. 571/2004 privind protecţia
personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează
încălcări ale legii; Ordinul nr. 3860/10.03.2011, emis de MECTS; Carta Universitară,
Universitatea din Petroşani a elaborat prezentul Regulament Intern în scopul asigurării ordinii
şi disciplinei muncii, în raporturile de muncă stabilite cu angajaţii săi.

TITLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
CAPITOLUL I. DOMENIUL DE APLICARE

Art.1- Prezentul Regulament stabileşte norme referitoare la modul de
organizare a muncii şi a timpului de lucru, drepturile şi obligaţiile Universităţii în
calitate de angajator , precum şi drepturile, obligaţiile şi răspunderea salariaţilor,
procedura de aplicare a sancţiunilor , norme privind securitatea şi sănătatea în
muncă.
Art.2.- Regulamentul Intern se aplică raporturilor de muncă stabilite între
Universitate şi persoanele angajate pe baza unui contract individual de muncă .
CAPITOLUL II PRINCIPII GENERALE
Art.3- (1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de
tratament faţă de toţi salariaţii Universităţii.
(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat bazată pe
criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă
naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială,
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handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate
sindicală, este interzisă.
Art. 4.-Orice salariat beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii
desfăşurate, de protecţie socială , de securitate si sănătate în muncă, precum şi de
respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale fără nici o discriminare.
Art. 5-Tuturor salariaţilor le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru
muncă egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter
personal, precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale.
Art. 6-Relaţiile de muncă se bazează pe principiile consensualităţii, bunei
credinţe, informării şi consultării reciproce între participanţii la raporturile de muncă.
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TITLUL II.ORGANIZAREA MUNCII ŞI A TIMPULUI DE LUCRU

CAPITOLUL I. ORGANIZAREA MUNCII
Art. 7)- (1) Structura organizatorică funcţională şi numărul maxim de posturi la
nivelul Universităţii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare ,
aprobat prin ordin al Ministerului Educaţiei Naţionale .
(2) Numărul de posturi şi funcţiile aferente se stabilesc pentru fiecare
compartiment, birou, serviciu si direcţie prin ştatele de funcţiuni, avizate în Consiliul
de Administraţie al Universităţii şi supuse spre aprobare Senatului.
Art. 8-Universitatea este condusă de Senat şi Consiliul de Administraţie,
facultăţile de Consiliul Facultăţii, iar departamentele de Consiliul Departamentului.

Art. 9-Conducerea operativă a Universităţii este asigurată de Consiliul de
Administraţie, care este condus de Rector şi care aplică hotărârile Senatului
universitar.
Art.10-Structura administrativă a Universităţii este condusă de către un
director general administrativ şi este organizată dintr-o direcţie general
administrativă, care este organizată pe servicii, birouri şi compartimente .
Art.11-Postul de director general administrativ se ocupă prin concurs
organizat de Consiliul de Administraţie al Universităţii. Din comisie face parte în mod
obligatoriu un reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale. Validarea concursului
se face de către Senatul universitar, iar numirea pe post de către Rector.
.
Art.12-(1) Rectorul poate delega competenţele care îi revin, precum şi dreptul
de semnătură prorectorilor, pe baza deciziei scrise. Decizia de delegare va cuprinde
punctual atribuţiile care urmează să fie exercitate prin delegare.
(2) Rectorul poate delega competenţele sale administrative şi
financiare directorului general administrativ pe baza deciziei scrise.
Art.13-În cadrul Universităţii sunt organizate direcţii, servicii, birouri,
compartimente, conduse de persoane selecţionate prin concurs. Concursul este
organizat de către Universitate, iar persoanele sunt numite pe post prin decizie a
Rectorului.
Art.14.- (1) Personalul de execuţie din cadrul Universităţii se selecţionează
prin concurs. Angajarea pe post se face prin decizie a Rectorului.
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(2) Promovarea personalului pe un post cu cerinţe de pregătire
superioară postului ocupat se face în următoarele condiţii:
a) în statul de funcţiuni aprobat există postul vacant;
b) ocuparea postului este oportună şi serveşte intereselor instituţiei;
c) persoana care urmează să fie promovată prin concurs sau examen, prezintă
dovada pregătirii profesionale corespunzătoare cerinţelor postului.
(3) Promovarea pe un post cu cerinţe de studii superioare se efectuează prin
examinare la propunerea şefului ierarhic superior.
(4) În situaţia în care mai mulţi angajaţi îndeplinesc condiţiile pentru ocuparea
postului vacant se organizează concurs intern.
(5) Trecerea salariaţilor de la un serviciu la altul se realizează în condiţiile
prevederilor Contractului Colectiv de Muncă.
(6) Delegarea salariaţilor în cadrul Universităţii se face prin decizie a
Rectorului, potrivit prevederilor legale.
Art.15 –(1) Atribuţiile aferente funcţiilor din cadrul Universităţii se stabilesc prin
fişe cadru ale posturilor.
(2) Atribuţiile fiecărui angajat al Universităţii sunt stabilite prin fişa postului,
anexă la contractul individual de muncă.
(3) Şeful ierarhic are obligaţia să actualizeze fişa individuală a postului, prin
act adiţional, ori de câte ori intervin modificări în ceea ce priveşte locul de muncă sau
atribuţiile angajatului.
Art.16.-Salariaţii sunt subordonaţi conducătorilor ierarhici şi au obligaţia să
execute întocmai şi în condiţii legale dispoziţiile şi sarcinile primite.

CAPITOLUL II. CRITERIILE ŞI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALĂ
A SALARIAŢILOR
Art.17- Evaluarea performanţelor profesionale individuale anuale
ale personalului se face în conformitate cu prevederile art. 26 alin.(6) din LegeaCadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
şi are la bază aprecierea în mod sistematic şi obiectiv a randamentului, a calităţii
muncii, a comportamentului, a iniţiativei, a eficienţei şi creativităţii, pentru fiecare
salariat.
Art.18. –Evaluarea performanţelor profesionale trebuie făcută cu
probitate, deontologie profesională, realism şi obiectivitate de către conducătorul
ierarhic superior al persoanei evaluate.
Art.19-(1) Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a
evaluării performanţelor profesionale individuale, prin acordarea unuia dintre
calificativele,, foarte bine’’, ,,bine’’, ,, satisfăcător’’ sau ,, nesatisfăcător’’.
(2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1-31 ianuarie a
fiecărui an.
(3) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie -31
decembrie a anului anterior celui în care se face evaluarea.
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(4) În mod excepţional, evaluarea performanţelor anuale
individuale se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:
a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă
al personalului contractual evaluat încetează, se suspendă pe o perioadă de cel puţin
3 luni sau se modifică, în condiţiile legii .
În acest caz personalul contractual va fi evaluat pentru perioada de
până la încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de muncă;
b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu
sau, după caz, raportul de muncă al evaluatorului încetează, se suspendă pe o
perioadă de cel puţin 3 luni sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz
evaluatorul are obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea
raporturilor de serviciu sau raporturilor de muncă, într-o perioadă de cel mult 15 zile
calendaristice, să realizeze evaluarea performanţelor profesionale individuale ale
personalului contractual din subordine;
c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate persoana evaluată
dobândeşte o diplomă de studii de nivel superior şi urmează să fie promovată, în
condiţiile legii, într-o funcţie corespunzătoare studiilor absolvite;
d) atunci când pe parcursul perioadei evaluate persoana evaluată
este promovată în grad/treaptă profesională.
(5) Calificativul acordat ca urmare a evaluării în cazurile prevăzute
la alin.(4) va fi avut în vedere la evaluarea anuală a performanţelor profesionale
individuale.
Art.20 -(1) Procesul de evaluare al performanţelor profesionale individuale se
va realiza pe baza următoarelor criterii prevăzute la art. 5 lit.c) din Legea nr.
284/2010:
a) cunoştinţe şi experienţă;
b) complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor;
c) judecata şi impactul deciziilor;
d) influenţă, coordonare şi supervizare;
e) contacte şi comunicare;
f) condiţii de muncă;
g) incompatibilităţi şi regimuri speciale.
(2) După caz , în funcţie de specificul activităţii instituţiei şi de atribuţiile
specifice unor compartimente, pot fi stabilite criterii suplimentare de evaluare
de către angajator.
Art.21-(1) Pe baza elementelor menţionate la art. 20, persoana care va realiza
procedura de evaluare acordă note de la 1 la 5, pentru fiecare criteriu prevăzut
în fişa de evaluare a fiecărui angajat.
(2) Nota finală a evaluării reprezintă media aritmetică a notelor
acordate pentru fiecare criteriu.
(3( Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale,
după cum urmează:
a) între 1,00-2,00= nesatisfăcător;
b) între 2,01-3,50= satisfăcător;
c) între 3,51-4,50= bine;
d) între 4,51-5,00= foarte bine.

7

Art.22-(1) Notele corespunzătoare fiecărui criteriu vor fi acordate de către
conducătorul ierarhic superior al persoanei evaluate.
(2) După aducerea la cunoştinţa persoanei evaluate a
consemnărilor făcute de evaluator în fişa de evaluare, aceasta se semnează şi
se datează de către evaluator şi persoana evaluată.
(3) În cazul în care între persoana evaluată şi evaluator există
diferenţe de opinie asupra consemnărilor făcute, comentariile persoanei
evaluate se consemnează în fişa de evaluare.
(4) Evaluatorul poate modifica fişa de evaluare dacă se ajunge la un
punct de vedere comun.
Art.23-(1) Fişa de evaluare se înaintează contrasemnatarului. În situaţia în
care calitatea de evaluator o are Rectorul ( conducătorul instituţiei), fişa de
evaluare nu se contrasemnează.
(2) În sensul prezentului act administrativ, are calitatea de
contrasemnatar
superiorul
ierarhic
evaluatorului,
potrivit
structurii
organizatorice a instituţiei publice.
Art.24-(1) Fişa de evaluare poate fi modificată conform deciziei
contrasemnatarului, în următoarele cazuri:
a) aprecierile consemnate nu corespund realităţii;
b) între evaluator şi persoana evaluată există diferenţe de opinie care
nu pot fi soluţionate de comun acord.
(2) Fişa de evaluare modificată în condiţiile prevăzute la alin. (1) se
aduce la cunoştinţa persoanei evaluate.
Art.25-(1) Angajaţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la
conducătorul
instituţiei publice. Conducătorul instituţiei publice soluţionează
contestaţia pe baza fişei de evaluare , a referatului întocmit de către persoana
evaluată şi a celui întocmit de evaluator şi avizat de contrasemnatar.
(2) Contestaţia se formulează în termen de 5 zile lucrătoare de la
luarea la cunoştinţă de către persoana evaluată a fişei de evaluare contrasemnată şi
se soluţionează în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de
depunere a contestaţiei.
(3) Rezultatul contestaţiei se comunică persoanei evaluate în termen
de 5 zile lucrătoare de la soluţionarea contestaţiei.
(4) Angajaţii nemulţumiţi de modul de soluţionare a contestaţiei
formulate potrivit alin. (1) se pot adresa instanţei competente, în condiţiile legii.
(5) Angajaţii evaluaţi direct de către conducătorul instituţiei publice ,
care sunt nemulţumiţi de rezultatul căutării, se pot adresa instituţiei competente, în
condiţiile legii.
Art.26- Dacă la evaluare angajatul primeşte calificativul ,, nesatisfăcător’’, se
consideră că acesta nu corespunde cerinţelor postului şi se va proceda în
conformitate cu prevederile legislaţiei muncii în vigoare.
Art.27- Compartimentul de gestiune a resurselor umane poate propune
conducerii instituţiei publice utilizarea rezultatelor obţinute din evaluări, în scopul:
a) pregătirii şi perfecţionării personalului pentru:
-definirea profilului viitor al competenţelor şi abilităţilor corespunzător
fiecărui post;
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-monitorizarea raportului rezultat/cost, obţinut în urma activităţii de
pregătire, perfecţionare ;
-elaborarea programelor ( strategiei de pregătire continuă a personalului)
prin stabilirea unui plan de pregătire continuă pentru fiecare angajat şi prin evaluarea
resurselor financiare necesare acestui scop;
b) recrutării/selecţionării personalului la elaborarea sau la realizarea unor
programe/proiecte;
c) determinării evoluţiei performanţelor profesionale individuale în grup.
Art.28 1) Metodologia prezentată are ca obiectiv principal asigurarea unui
sistem motivaţional, care să determine creşterea performanţelor profesionale,
individuale, în vederea promovării în gradele ori treptele profesionale imediat
superioare.
2) Pentru personalul didactic evaluarea se face conform metodologiei
prevăzute în,, Regulamentul pentru evaluarea periodică a calităţii personalului
didactic’’

CAPITOLUL III. REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN
MUNCĂ
Art.29-Măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv
pentru prevenirea riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru
punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia se
stabilesc, în condiţiile legii, de către Universitate.
Art.30-Instruirea se face de către responsabilul cu protecţia muncii la angajare şi de
către lucrători cu răspunderi specifice în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă.
Art.31-Fiecare angajat va fi dotat cu echipament de lucru şi protecţie conform
legislaţiei în vigoare şi va fi instruit cu privire la utilizarea corectă a acestuia.
Art.32- În cazul producerii unui eveniment, personalul desemnat cu activitatea de
intervenţie va oferi instrucţiuni persoanelor străine, aflate în instituţie la momentul
respectiv.
Art.33- Pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a salariatelor gravide şi/sau
mame lăuze sau care alăptează, Universitatea are următoarele obligaţii:
a) să prevină expunerea salariatelor gravide, a celor care au născut recent sau care
alăptează, la riscuri ce le pot afecta sănătatea şi securitatea;
b) să nu constrângă salariatele gravide, salariatele care au născut recent sau care
alăptează să efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii sau stării de graviditate, ori
copilului nou născut, după caz;
c) să modifice în mod corespunzător condiţiile /orarul de muncă ori să repartizeze la
alt loc de muncă salariatele gravide, lăuze sau care alăptează daca acestea
desfăşoară o activitate care prezintă riscuri pentru sănătate, securitate sau are
repercursiuni asupra sarcinii şi alăptării conform recomandării medicului specialist,
astfel:
c1) înainte de data solicitării concediului de maternitate stabilit potrivit reglementărilor
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legale privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale pentru
salariata gravidă;
c2) după data revenirii din concediul post natal obligatoriu, salariatele lăuze sau care
alăptează daca acestea nu solicită concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului
până la împlinirea vârstei de 2 ani sau în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani;
c3) în baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate
îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are
dreptul la reducerea duratei normale de muncă cu menţinerea veniturilor salariale
suportate integral din fonduri de salarii ale angajatorului, potrivit reglementărilor
legale privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
Art.34- Angajaţii au următoarele responsabilităţi :
a) de a respecta şi aplica măsurile de protecţie a muncii, securitate şi sănătate în
muncă , cu referire la domeniul în care au fost instruiţi ;
b) de a utiliza echipamentul de protecţie conform instruirii;
c) de a menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă şi-n cadrul instituţiei;
d) de a nu introduce distribuirea în Universitate a substanţelor care au ca efect
producerea unor dereglări comportamentale;
e) de a nu fuma decât în locurile special amenajate.
Art.35-Măsurile de prevenire şi de stingere a incendiilor la fiecare loc de muncă
precum şi cele de asigurarea respectării acestora se stabilesc în condiţiile legii, de
către Universitate.

CAPITOLUL IV. TIMPUL DE MUNCĂ
Art.36-Durata normală a timpului de muncă pentru salariaţii angajaţi cu normă
întreagă este de 8 ore/zi şi de 40 ore/săptămână, realizate prin săptămâna de lucru
de 5 zile , de regulă cu repaus sâmbăta şi duminica.
.
Art.37-Durata maximă legală a timpului de muncă ce include şi orele suplimentare
poate fi prelungită peste 48 ore/săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă ,
calculată pe o perioadă de referinţă de maximum 12 luni să nu depăşească 48
ore/săptămână.
Art.38.-Salariaţilor care din cauza condiţiilor de muncă nu pot beneficia de repaus
sâmbăta şi duminica, li se va acorda timpul respectiv de odihnă în alte zile.
Art.39. (1)-Programul de lucru, este de regulă unitar pentru întregul personal
didactic-auxiliar şi nedidactic şi începe la ora 7.30 şi se termină la 15.30, în fiecare zi
a săptămânii, de luni până vineri.
(2)-Pentru situaţii specifice deosebite sau la cererea motivată a unor salariaţi,
conducerea Universităţii poate aproba program special de muncă.
(3)- Pentru salariaţii cu sarcini specifice (portari, etc) programul de lucru este
diferit, lucrul efectuându-se de regulă, în schimburi.
(4)-Conducerea Universităţii poate schimba programul de lucru, în funcţie de
necesităţi şi de sarcinile de serviciu. Dacă este necesar, salariaţii pot desfăşura
activităţi după programul de lucru, în baza unui ordin de serviciu semnat de şeful
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ierarhic superior, cu aprobarea conducerii. Orele prestate suplimentar se
compensează cu timp liber corespunzător sau se remunerează conform legii.
Art.40-(1) Evidenţa prezenţei salariaţilor la locul de muncă se ţine prin condicile de
prezenţă. Fiecare salariat este obligat să semneze condica de prezenţă zilnic, atât la
sosire cât şi la plecare. Condicile de prezenţă se află la şefii de compartimente,
birouri şi servicii , care sunt desemnaţi de către conducerea Universităţii, în funcţie de
organigrama în vigoare.
(2) Condicile de prezenţă se verifică de către conducerea Universităţii şi vor fi
predate la Serviciul Resurse Umane, în momentul în care acestea au fost completate
până la ultima filă.
(3) Şefii de compartimente, birouri şi servicii vor întocmi pontajele, în care se
regăseşte prezenţa evidenţiată în condica de prezenţă. Orice înscriere neadevărată
în condica de prezenţă , atrage după sine sancţionarea disciplinară.
(4) Evidenţa timpului de muncă prestat de salariaţi se ţine prin fişele colective
de pontaj, la care se ataşează acte justificative, în original, pentru concedii de
odihnă, concedii fără plată, învoiri, zile libere acordate conform Contractului Colectiv
de Muncă.
(5) Salariaţii care solicită concediu de odihnă, concediu fără plată, învoiri cu
recuperare din orele suplimentare pot beneficia de efectuarea acestora, numai după
aprobarea cererilor de către persoanele competente.
Art.41- În cazul în care angajatul întârzie sau absentează de la locul de muncă şi
acest lucru se datorează unor situaţii neprevăzute, independent de voinţa lui,
salariatul are obligaţia de a informa telefonic şeful ierarhic, personal sau prin membrii
familiei.
Art.42-Având în vedere restricţiile Ordinului MS/CNAS nr. 430/470/2010, care
stipulează că în momentul în care un salariat se află în incapacitate temporară de
muncă, datorită unei boli survenite, acesta are obligaţia de a înştiinţa angajatorul de
situaţia ivită, în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical şi de a
transmite şi datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea
în care funcţionează acesta.
Art.43-În condiţiile în care acesta nu anunţă angajatorul în termen de 24 de ore, de
starea de incapacitate temporară de muncă, intervenită, se consideră abatere
disciplinară şi se sancţionează conform legii.
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TITLUL III. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
CAPITOLUL I. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONDUCERII UNIVERSITĂŢII
Art.44. -În scopul organizării corespunzătoare a muncii şi pentru crearea condiţiilor
optime de desfăşurare a întregii activităţi a Universităţii din Petroşani, conducerea
executivă ( Consiliul de Administraţie) ,are în principal următoarele drepturi:
a) să organizeze activitatea Universităţii, stabilind proceduri şi instrucţiuni de lucru şi
măsuri obligatorii pentru salariaţi, să numească şi să revoce directorii de centre şi
departamente nedidactice (funcţii numite);
b) să stabilească, la propunerea responsabililor de compartimente, a şefilor de
birouri şi servicii atribuţiile şi răspunderile aferente fiecărei funcţii din statul de funcţii,
prin fişe cadru ale posturilor, în funcţie de specificul fiecărei activităţi;
c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu în scopul organizării şi desfăşurării
activităţilor, în condiţii de legalitate şi eficienţă;
d) să organizeze controlul ierarhic privind executarea sarcinilor şi respectarea strictă
de către salariaţi a ordinii şi disciplinei la locul de muncă;
e) să constate săvârşirea faptelor care constituie abateri disciplinare şi/sau
producerea prejudiciilor, să dispună efectuarea cercetării disciplinare şi să aplice
sancţiunile corespunzătoare, conform legii;
f) să stabilească şi să aplice criteriile pentru stimularea salariaţilor care au obţinut
rezultate deosebite, în concordanţă cu importanţa şi rezultatele muncii depuse,
conform Contractului Colectiv de Muncă;
g) să dispună măsuri pentru asigurarea utilizării eficiente a bunurilor din dotare şi a
integrităţii patrimoniului Universităţii;
h) să delege, prin decizie, unele din atribuţiile stabilite prin Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare, salariaţilor responsabili cu activitatea în cauză;
i) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire de către fiecare salariat a
sarcinilor sale de serviciu prevăzute în fişa postului pe care îl ocupă;
j) să dispună îndeplinirea de către angajaţi a unor sarcini, altele decât cele stabilite
ca atribuţii prin fişa postului, în condiţiile legii;
k) să stabilească mijloacele de informare în masă şi, prin personalul cu atribuţii
specifice, să asigure relaţia instituţiei cu mass-media.
Art.45-Conducerii Universităţii îi revin în principal următoarele obligaţii:
a) să dispună măsuri pentru dezvoltarea, modernizarea şi perfecţionarea activităţilor
specifice Universităţii;
b) să asigure şi să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din contractele
individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil, din legile speciale
ale învăţământului superior de stat;
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c) să se consulte cu sindicatele sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa
situaţiilor susceptibile să afecteze drepturile şi obligaţiile acestora;
d) să asigure dotarea locurilor de munca cu mijloacele necesare desfăşurării muncii,
potrivit specificului acestora, precum şi cu echipamentele de protecţie şi de lucru,
potrivit normelor în vigoare;
e) să plătească contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi
să vireze contribuţiile datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
f) să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor legale de securitate şi sănătate în
muncă , a normelor de tehnică a securităţii muncii, a celor igienico-sanitare, precum
şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, prin compartimentele de
specialitate şi conducătorii locurilor de muncă;
g) să respecte dispoziţiile OUG nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de
muncă, cu modificările ulterioare;
h) să asigure condiţiile pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a salariaţilor, în
concordanţă cu cerinţele activităţii Universităţii;
i) să asigure, în cazurile prevăzute de codul muncii, efectuarea cercetării disciplinare
prealabile de către comisiile desemnate prin decizie;
j) să dispună, în condiţiile legii, despăgubirea salariaţilor păgubiţi în legătură cu
munca lor;
k) să dispună anual, prin decizie, efectuarea evaluării performanţelor profesionale
individuale ale salariaţilor şi aducerea rezultatelor la cunoştinţa salariaţilor, să
nominalizeze persoanele desemnate pentru soluţionarea contestaţiilor depuse de
salariaţi şi comunicarea rezultatelor acestora;
l) să dispună măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii de implementare a
dispoziţiilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese;
m) să asigure respectarea prevederilor contractului individual de muncă;
n) să asigure ţinerea registrului general de evidenţă a salariaţilor şi înregistrarea la zi
a modificării contractelor individuale de muncă;
o) să asigure protecţia salariaţilor săi pe teritoriul Universităţii, în timpul desfăşurării
activităţii didactice şi profesionale;
p) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a
solicitantului sau au legătură cu executarea contractului individual de muncă;
q) să întocmească anual sau ori de câte ori intervin modificări, fişele posturilor
pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, până la data de 1
octombrie a fiecărui an universitar;
r) să urmărească utilizarea eficientă a resurselor financiare şi ale bunurilor
materiale ale Universităţii , în scopul desfăşurării normale a procesului de
învăţământ şi cercetare;
s) să dispună stabilirea de către şefii colectivelor de muncă (decani, şefi de
departamente, directori, responsabili de compartimente, şefi de birou, de ateliere, de
servicii, etc.) a sarcinilor de serviciu ce revin personalului din subordine, prin
întocmirea fişei cadru a posturilor, fiecare salariat luând la cunoştinţă de sarcinile şi
răspunderile ce îi revin;
t) să asigure respectarea legilor, hotărârilor, regulamentelor, ordinelor, instrucţiunilor,
deciziilor Senatului, Consiliului de Administraţie privind activitatea personalului
angajat;
u) să asigure ţinerea Registrelor declaraţiilor de avere şi a Registrului declaraţiilor de
interese;
v) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;
w) să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a muncii.
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CAPITOLUL II. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR
Art. 46-1) Salariaţii au, în principal următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul de a beneficia de egalitate de şanse şi de tratament, precum şi de
demnitate în muncă;
c) dreptul de a beneficia de pauza de masă şi de repaus zilnic şi săptămânal;
d) dreptul de a beneficia de concediul de odihnă anual şi de zilele de sărbători
legale;
e) dreptul de a li se asigura dotările şi mijloacele necesare desfăşurării activităţii,
precum şi echipamentul de protecţie şi de lucru, după caz;
f) dreptul de a li se asigura condiţii prevăzute de legislaţia referitoare la securitatea şi
sănătatea în muncă, precum şi servicii de sănătate în muncă;
g ) dreptul de a avea acces la formarea profesională;
h) dreptul de a sesiza conducerea cu privire la deficienţele constatate în activitatea
desfăşurată , de a face propuneri de înlăturare şi/sau de îmbunătăţire a activităţii;
i) dreptul de a refuza motivat executarea unor sarcini contrare legii sau a unor
dispoziţii nelegale primite din partea şefului ierarhic;
j) dreptul de a beneficia de efectuarea cercetării disciplinare prealabile, în cazurile
de încălcare a disciplinei muncii (a constatării abaterilor disciplinare);
k) dreptul de beneficia de protecţia datelor cu caracter personal;
l) să beneficieze de drepturile acordate în baza Contractului Colectiv de Muncă, la
nivel de Universitate;
m) dreptul de a beneficia de protecţia oferită prin Legea nr. 571/2004-Legea privind
protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care
semnalează încălcări ale legii, în situaţia în care aceasta este aplicabilă;
n) dreptul la protecţie în caz de concediere;
o) dreptul la negociere colectivă şi individuală;
p) dreptul de a participa la acţiuni colective organizate în condiţii legale;
r) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.
Art.47-Pentru realizări deosebite în activitatea desfăşurată (perfecţionarea,
dezvoltarea sau iniţierea unor activităţi care au influenţat îmbunătăţirea
performanţelor instituţiei), salariaţii pot fi stimulaţi astfel:
a) departajare în cadrul grilei de salarizare;
b) premii, în condiţiile prevăzute de Contractul Colectiv de Muncă;
c) promovare în funcţie, pe baza examinării cunoştinţelor profesionale;
d) salariu de merit;
e) gradaţia de merit.
Art.48- Salariaţii au, în principal, următoarele obligaţii:
a) să cunoască şi să respecte prevederile:
a1. Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, ale Contractului Colectiv de Muncă
şi ale Contractului Individual de Muncă;
a2.Regulamentului Intern, deciziile conducerii Universităţii aplicabile acestora şi fişei
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individualizate a postului;
a3. Normelor de protecţie a securităţii muncii şi cele de prevenire şi stingere a
incendiilor,
b) să respecte următoarele principii:
b1. Loialităţii, potrivit căruia salariaţii au îndatorirea să apere cu loialitate prestigiul
Universităţii, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce
prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia ;
b2. Priorităţii interesului public, potrivit căruia salariaţii au îndatorirea de a considera
interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei
b3. Profesionalismului, potrivit căruia salariaţii au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de
serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate ;
b4.Imparţialităţii şi nediscriminării, potrivit căruia salariaţii sunt obligaţi să aibă o
atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă
natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
b5.Integritatii morale, potrivit căruia salariaţilor le este interzis să solicite sau să
accepte , direct ori indirect , pentru ei sau pentru alţii , vreun avantaj ori beneficiu
moral sau material în exercitarea atribuţiilor funcţiei ;
b6.Libertăţii gândirii şi al exprimării, potrivit căruia salariaţii pot să-şi exprime şi să-şi
fundamenteze opiniile , cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri ;
b7. Cinstei şi corectitudinii, potrivit căruia, în exercitarea funcţiei şi îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu , salariaţii trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru
îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;
c) să îndeplinească întocmai şi la timp atribuţiile de serviciu prevăzute în fişa
postului;
d) să cunoască şi să respecte procedurile/instrucţiunile aferente activităţilor
desfăşurate;
e) să studieze şi să-şi însuşească actele normative din domeniul învăţământului şi
cercetării ştiinţifice precum şi dispoziţiile regulamentelor emise de Universitate.
Necunoaşterea conţinutului acestora nu constituie temei legal pentru absolvirea
salariaţilor de responsabilităţile ce le revin în cazul neîndeplinirii sarcinilor repartizate;
f) să-si perfecţioneze nivelul pregătirii profesionale, al culturii generale, să-şi asigure
un grad de instruire corespunzător exigenţelor impuse de calitatea de salariat al
Universităţii şi în mod deosebit, folosirea informaticii ca mijloc de modernizare a
activităţii;
g) să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu
atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;
h) să nu promită solicitanţilor de servicii îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat sau
luarea unei decizii de către conducerea Universităţii sau de către salariaţi ai
instituţiei;
i) să nu solicite şi să nu accepte cadouri, servicii, favoruri, sau orice alt avantaj, care
le sunt destinate personal sau familiei, şi care le pot influenţa imparţialitatea;
j) să respecte programul de lucru stabilit de conducerea Universităţii;
k) să nu efectueze concediul de odihnă, concediul fără plată sau învoirile decât după
ce s-a informat dacă documentele prin care a solicitat efectuarea acestora au fost
aprobate de către persoanele competente ;
l) să înainteze, în copie la Serviciul Resurse Umane din cadrul Universităţii, orice
modificări ale datelor personale ( nume, stare civilă, domiciliu, telefon, act identitate,
etc) şi ale datelor persoanelor aflate în întreţinere, în termen de 5 zile de la data
schimbării acestora ;
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m) să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând Universităţii numai
pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute;
n) să nu se folosească de funcţia pe care o ocupă în cadrul instituţiei pentru a obţine
contracte, comenzi sau lucrări pentru sine sau pentru terţi sau orice alte foloase
necuvenite;
o) să păstreze confidenţialitatea lucrărilor efectuate şi a veniturilor salariale;
p) să se prezinte la locul de muncă apt pentru buna desfăşurare a activităţii, să preia
dotările necesare pentru lucru şi să le păstreze în bună stare;
q) să semnaleze imediat şefului ierarhic deficienţele ce le constata la locul de muncă
şi eventualele lipsuri sau degradări ale bunurilor din dotare;
r) să cunoască şi să aplice întocmai metodologia stabilită pentru executarea lucrărilor
ce-i revin, în scopul creşterii calităţii acestora;
s) să păstreze şi să apere integritatea patrimoniului Universităţii, să evite producerea
oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca buni proprietari;
t) să utilizeze în mod raţional materialele consumabile , obiectele de inventar, precum
şi orice bunuri din dotare, în scopul reducerii cheltuielilor;
u) să promoveze relaţii de colaborare şi respect reciproc cu ceilalţi salariaţi;
v) să respecte regulile de disciplină a muncii, precum şi regulile de conduită şi de
etică, atât în relaţiile de serviciu cât şi faţă de terţi;
w) să nu impună altor angajaţi, în timpul programului de lucru, să se înscrie în
organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru,
promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
Art. 49-În relaţiile cu colegii de muncă şi cu studenţii, salariaţii trebuie să respecte
următoarele reguli de conduită:
a) să aibă un comportament profesionist si civilizat, bazat pe respect, bună-credinţă,
corectitudine şi amabilitate;
b) să aibă o ţinută vestimentară decentă;
c) să utilizeze un vocabular explicit, civilizat şi politicos, fiind interzisă folosirea unor
expresii jignitoare;
d) să manifeste o atitudine pozitivă şi răbdare, în relaţia cu solicitanţii de servicii;
e) să nu formuleze sesizări sau plângeri calomnioase;
f) să sesizeze şeful ierarhic ori, în absenţa acestuia , un alt cadru de conducere,
atunci când solicitarea de servicii îi depăşeşte atribuţiile;
g) să evite orice discuţii neprincipiale care ar putea conduce la crearea unor situaţii
conflictuale;
h) să sesizeze imediat şeful ierarhic ori/sau după caz conducerea Universităţii, în
toate cazurile în care s-au ivit discuţii neprincipiale ori situaţii conflictuale, în relaţiile
cu colegii sau solicitanţii de servicii;
i) să evite discuţiile personale în timpul programului de lucru;
j) să nu perturbe desfăşurarea activităţii celorlalţi salariaţi.
Art.50. Conducătorii compartimentelor funcţionale din Cadrul Universităţii,
conducerea Universităţii şi salariaţii cu funcţii de conducere/control din cadrul
acesteia au, în plus următoarele obligaţii:
a) să depună în termenele prevăzute de lege declaraţiile de avere şi de interese şi să
procedeze la actualizarea acestora anual, cel mai târziu la data de 15 iunie, pentru
anul fiscal anterior;
b) să rectifice, dacă este cazul, declaraţiile de avere şi de interese, în termen de cel
mult 20 de zile de la data la care sesizează completarea eronată sau incompletă sau
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de la data la care primesc, in scris, recomandarea persoanei cu atribuţii privind
implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese ;
c) să depună o noua declaraţie de avere si declaraţie de interese , în termen de cel
mult 15 zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activităţii;
d) să aducă la îndeplinire deciziile conducerii Universităţii cu aplicabilitate în
activitatea pe care o coordonează şi să le aducă la cunoştinţa salariaţilor aflaţi în
subordine;
e) să colaboreze cu personalul cu funcţii de conducere la realizarea lucrărilor
comune sau pentru a căror realizare sunt necesare informaţii gestionate de
compartimentul pe care îl conduc;
f) să-şi însuşească principiile şi metodele moderne de conducere a personalului;
g) să organizeze activitatea în condiţii de eficienţă şi calitate;
h) să aibă un comportament civilizat , decent si politicos , atât faţă de salariaţii cu
funcţii de execuţie din compartimentul/serviciul pe care îl conduc, cât şi faţă de ceilalţi
salariaţi din instituţie;
i) să urmărească şi să controleze executarea lucrărilor de către salariaţii din
subordine, la termenele legale şi în condiţii de legalitate;
j) să asigure respectarea la locul de muncă a disciplinei muncii şi a regulilor de
conduită;
k) să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea profesională
pentru personalul din subordine;
l) să întocmească cu maximum de obiectivitate şi imparţialitate evaluarea
performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor din subordine;
m) să sesizeze Rectorului sau celorlalte persoane din conducerea Universităţii orice
disfuncţionalităţi, să ia şi/sau să propună măsuri pentru înlăturarea acestora;
n) să încurajeze libertatea de iniţiativă şi să ia măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii
şi a creşterii calităţii serviciilor;
o) să asigure păstrarea curăţeniei şi respectarea regulilor igienico-sanitare.
CAPITOLUL III.INTERDICŢII
Art. 51. Se interzice salariaţilor, indiferent de funcţie:
a) să înceteze nejustificat lucrul;
b) să părăsească nemotivat locul de muncă , în interes personal;
c) să falsifice actele privind diversele evidenţe;
d) să scoată bunuri materiale, înscrisuri, evidenţe, documentaţii, din instituţie fără
forme şi aprobări legale, fără documente doveditoare de primire în folosinţă;
e) să exprime public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea
Universităţii, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter
normativ sau individual;
f) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care
Universitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;
g) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele
prevăzute de lege;
h) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această
dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea
sau drepturile instituţiei ori ale unor salariaţi, precum şi ale persoanelor fizice sau
juridice;
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i) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea
promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau instituţiei în care
îşi desfăşoară activitatea;
j) să participe, în timpul programului de lucru, la colectarea de fonduri pentru
activitatea partidelor politice;
k) să afişeze în cadrul instituţiei însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau
denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora;
l) în considerarea funcţiei pe care o deţin , să permită utilizarea numelui sau a
imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale,
precum şi în scopuri electorale;
m) să aducă atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii angajaţilor Universităţii prin:
–întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
-dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
n) să introducă sau să consume băuturi alcoolice la locul de muncă sau să se
prezinte la serviciu în stare de ebrietate;
o) să folosească timpul de lucru sau logistica Universităţii pentru activităţi în interes
personal;
p) să primească sau să pretindă de la terţi sau de la salariaţi avantaje, bani sau
bunuri materiale pentru acordarea de priorităţi, favorizarea unor cereri sau prestarea
de servicii şi lucrări ce constituie atribuţii de serviciu;
r) să comunice pe orice căi sau să copieze fără aprobare, pentru sine sau pentru
terţi, acte, note sau informaţii privind sau rezultând din activitatea Universităţii ;
s) să introducă şi să utilizeze, în sediul Universităţii produse software fără licenţă.
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TITLUL IV.RĂSPUNDEREA SALARIAŢILOR
CAPITOLUL I.RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ
Art.52- Constituie abatere disciplinară fapta salariatului în legătură cu desfăşurarea
relaţiilor de muncă şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu intenţie
sau din neglijenţă, prin încălcarea normelor legale, Regulamentului Intern, Cartei
Universitare, Contractului Colectiv de Muncă, Contractului Individual de Muncă,
ordinelor şi dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici.
Art.53. Sunt considerate de asemenea abateri disciplinare:
1.Săvârşirea unor greşeli, în organizarea , administrarea, dispunerea executării unor
operaţii/lucrări, care au condus sau puteau conduce la întreruperea lucrărilor, la
înrăutăţirea calităţii acestora, la pagube materiale sau la accidente de muncă;
2. Nerespectarea obligaţiilor ce decurg din relaţiile de autoritate;
3.Încălcarea regulilor privind păstrarea secretului de serviciu;
4.Executarea unor lucrări de proastă calitate, ca urmare a nerespectării disciplinei
tehnologice sau a legislaţiei în vigoare;
5.Nerespectarea programului de lucru, neprezentarea la ora prevăzută pentru
intrarea în schimb sau părăsirea locului de muncă înainte de sosirea schimbului
următor,( un număr de 3 absenţe nemotivate constituie abatere disciplinară gravă) ;
6.Neanunţarea angajatorului în termen de 24 de ore de la intervenirea stării de
incapacitate temporară de muncă, ca urmare a îmbolnăvirii, accidentării , etc;
7.Neluarea măsurilor pentru folosirea necorespunzătoare şi întreţinerea bunurilor
instituţiei;
8. Efectuarea unor lucrări care nu au legătură cu obligaţiile de serviciu, în timpul
serviciului ori folosirea fără drept a mijloacelor de transport şi a aparaturii din dotare;
9. Necompletarea, completarea inexactă a evidenţelor, a documentelor, a altor lucrări
efectuate, precum şi comunicarea de date/informaţii inexacte;
10.Încălcarea demnităţii altor angajaţi, prin acţiuni de discriminare directă, de
discriminare indirectă ori prin hărţuire sexuală;
11. Falsificarea unor acte generatoare de drepturi;
12. Să scoată bunuri materiale, înscrisuri, evidenţe, documentaţii din instituţie , fără
forme şi aprobări legale, fără documente doveditoare de punere în folosinţă.
Art. 54.-Constituie abateri disciplinare şi următoarele fapte săvârşite de
conducătorii compartimentelor de muncă, administratori, etc, în măsura în care
acestea le revin ca obligaţii potrivit reglementărilor în vigoare:
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1.Neîndeplinirea atribuţiilor de organizare, conducere şi control;
2. Neefectuarea obligaţiilor privind îndrumarea personalului din subordine, în legătură
cu sarcinile de serviciu ale acestuia, cuprinse în fişa postului, anexă la contractul
individual de muncă;
3.Neluarea unor măsuri ferme pentru îndeplinirea la timp şi în bune condiţii a
obligaţiilor ;
4.Abuzul de autoritate faţă de personalul din subordine;
5.Atribuirea nejustificată de recompense, cu încălcarea dispoziţiilor legale;
6.Promovarea unor interese personale în relaţiile cu ceilalţi salariaţi din Universitatea
din Petroşani.
Art. 55-Enumerarea faptelor ce constituie abateri disciplinare de la art. 51 lit..a)-s),
art. 53 alin.1)-12 ) şi art .54) alin 1)-6), nu este limitativă .
Art.56-1) Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate în cazul în care salariatul
săvârşeşte o abatere disciplinară sunt prevăzute de art. 248 alin.1, lit.a)-f), din Codul
Muncii, republicat, pentru personalul nedidactic , coroborate cu art. 312 alin.2 lit.a)-e)
din Legea nr. 1/2011-Legea Educaţiei Naţionale pentru personalul didactic şi didactic
auxiliar.
2) Sancţiunile disciplinare se radiază de drept în termen de 12 luni de la
aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest
termen.
3) Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie a rectorului emisă
în formă scrisă.
Art.57-Pentru personalul didactic de predare, personalul didactic-auxiliar şi
personalul de conducere, de îndrumare şi control din instituţie, sancţiunile
disciplinare ce pot fi aplicate în raport cu gravitatea abaterilor sunt:
a) avertisment scris ;
b) diminuarea salariului de bază , cumulat-când este cazul cu indemnizaţia de
conducere , îndrumare şi de control;
c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp a dreptului de înscriere la un
concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de
conducere, îndrumare şi control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de
licenţă;
d) destituirea din funcţia de conducere, din învăţământ;
e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
Art.58. Pentru personalul contractual , sancţiunile disciplinare ce pot fi aplicate
sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a
dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni, cu 5-10%;
d) reducerea salariului de bază şi/sau , după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe
o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
Art.59 Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură
sancţiune.
20

Art.60-1) Regimul aplicării sancţiunilor disciplinare este reglementat de art. 247-252
din Codul Muncii, republicat, coroborat cu art. 312-317 din Legea nr.1/2011-Legea
Educaţiei Naţionale.
2) Sub sancţiunea nulităţii absolute nici o măsură disciplinară cu excepţia
avertismentului scris nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări
disciplinare prealabile. Chiar şi în cazul avertismentului scris acesta se aduce la
cunoştinţa persoanei sancţionate, care certifică de luare la cunoştinţă.
3) La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de gravitatea şi consecinţele faptei,
de împrejurările în care a fost săvârşită fapta şi de existenţa unor abateri şi sancţiuni
anterioare, după care se dispune efectuarea unei cercetări disciplinare, de către o
comisie de cercetare, numită în acest scop.
Art.61-În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi
convocat în scris de persoanele împuternicite de către angajator să realizeze
cercetarea, precizându-se obiectul, motivele şi înscrisurile care stau la baza
cercetării disciplinare, dându-se astfel posibilitatea celui cercetat să-şi pregătească
apărarea. De asemenea acestuia i se mai comunică în scris şi data, ora şi locul
întrevederii.
Art. 62-Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la art.
61, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără
efectuarea cercetării prealabile.
Art. 63-În timpul cercetării disciplinare prealabile , salariatul are dreptul să formuleze
şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanelor împuternicite să
realizeze cercetarea, toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare,
precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului
al cărui membru este.
Art. 64-(1)Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă
în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice, de la data luării la cunoştinţă
despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii
faptei.
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute decizia trebuie să cuprindă:
- motivele sancţionării;
- descrierea faptei ce constituie abatere disciplinară;
- temeiul legal;
- termenul şi instanţa la care decizia de sancţionare poate fi contestată.
(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de
la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
(4) Decizia de sancţionare se predă salariatului de către secretarul comisiei de
cercetare disciplinară, cu semnătura de primire. În caz de refuz al primirii, secretarul
comisiei de cercetare disciplinară comunică salariatului decizia, prin scrisoare
recomandată, la domiciliul sau reşedinţa declarată de acesta.
(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti
competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, respectiv
Tribunalul din judeţul, în raza teritorială în care acesta îşi are domiciliul.
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CAPITOLUL II. ALTE RĂSPUNDERI
Art.65-Răspunderea penală sau contravenţională a unui salariat, constatate de
organele îndreptăţite potrivit legii, nu exclud răspunderea disciplinară pentru fapta
săvârşită, daca prin aceasta s-au încălcat şi obligaţii de serviciu şi nu înlătură nici
răspunderea patrimonială, dacă prin aceasta a fost produs un prejudiciu Universităţii.
Art.66-În situaţia în care Universitatea a făcut plângere penală şi s-a început
urmărirea penală împotriva unui salariat sau acesta a fost trimis în judecată pentru
fapte penale, incompatibile cu funcţia sa, contractul individual de munca este
suspendat de drept. Pe timpul suspendării din funcţie nu se plătesc drepturi salariale.
Art.67- (1) În cazul constatării nevinovăţiei salariatului suspendat din funcţie , acesta
îşi reia funcţia avută anterior şi i se va plăti o despăgubire egală cu salariul şi
celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării.
(2) Dacă, în perioada suspendării, salariatul sancţionat a prestat o muncă
salarizată, despăgubirea cuvenită se va diminua cu salariul primit în această
perioadă.
(3) În cazul în care o instanţă constată vinovăţia unei persoane şi măsura este
privaţiunea de libertate, Universitatea desface contractul de muncă, de la data
rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.
CAPITOLULIII. PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU A
RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR.
Art. 68-(1). În măsura în care va face dovada încălcării unui drept al său, orice
salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile Regulamentului
Intern, în scris, cu precizarea expresă a prevederilor ce îi încalcă dreptul şi a
prevederilor legale care consideră salariatul că îi sunt astfel încălcate.
(2). Angajatorul desemnează o persoană care să formuleze răspunsuri la
cererile sau reclamaţiile individuale ale salariaţilor în legătură cu modul de derulare al
raportului de muncă între angajator şi angajat cu respectarea prevederilor
Regulamentului Intern de către angajaţi, care vor fi comunicate acestora personal
sau prin poştă.
Art. 69- (1). Sesizarea astfel formulată va fi înregistrată în Registrul General de
Intrări – Ieşiri al Universităţii şi va fi soluţionată de către persoana împuternicită
special de către angajator, în conformitate cu atribuţiile stabilite în fişa postului, sau
precizate în cuprinsul contractului individual de muncă .
( 2). Sesizarea va fi soluţionată şi răspunsul va fi redactat în termen de
maxim 5 zile, după cercetarea tuturor împrejurărilor care să conducă la aprecierea
corectă a stării de fapt şi va purta viza conducerii Universităţii.
(3). După înregistrarea răspunsului în Registrul General de Intrări- Ieşiri,
acesta va fi comunicat salariatului ce a formulat sesizarea/reclamaţia de îndată, în
următoarele modalităţi:
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-

personal, sub semnătură de primire, cu specificarea datei primirii;
prin poştă, în situaţia în care salariatului nu i s-a putut înmâna personal
răspunsul în termen de 2 zile, sub regim de scrisoare recomandată cu
confirmare de primire.

Art. 70-. Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în Regulamentul Intern este de
competenţa instanţelor judecătoreşti – Tribunalul în a cărei circumscripţie reclamantul
îşi are domiciliul, reşedinţa, sau după caz sediul, care pot fi sesizate în 30 de zile de
la data comunicării de către angajator a modului de soluţionare a sesizării formulate
cu respectarea prevederilor legale.
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TITLUL V. DISPOZIŢII FINALE
CAPITOLUL I. DISPOZIŢII FINALE

Art. 71-Dispoziţiile Regulamentului Intern completează cadrul juridic care
reglementează raporturile de muncă stabilite în cadrul Universităţi din Petroşani şi
este obligatoriu pentru toţi salariaţii.
Art. 72- (1) Biroul Resurse Umane va comunica prezentul Regulament, sub
semnătură, conducătorilor compartimentelor funcţionale din cadrul Universităţii.
(2) Conducătorii compartimentelor funcţionale din cadrul Universităţii, vor
aduce la cunoştinţa salariaţilor din subordine prevederile Regulamentului Intern, pe
bază de semnătură.
Art.73- Prezentul Regulament poate fi modificat sau completat de către conducerea
Universităţii, cu consultarea reprezentanţilor sindicatului, ori de câte ori este necesar.
Art.74-Regulamentul Intern se completează cu prevederile Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Universităţii, a Cartei universitare, ale Contractului
Colectiv de Muncă şi a celui Individual de Muncă, ale Legii nr. 53/2003-Codul Muncii,
republicată, ale Legii nr. 1/2011-Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr. 571//2004 privind protecţia personalului din
autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale
legii, precum şi cu alte reglementări legale incidente.
Art.75-Prezentul regulament se va modifica ori de câte ori unele din prevederile lui
vor deveni contrare dispoziţiilor legale.
Aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 60 din data de 30.06.2014.
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