
 

INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL 

INTERN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamentul Intern (rev. 2011)      Pag. 2 din 17 
 

Cuprins 

1. Dispoziţii generale ............................................................................................................. 3 

2. Igiena în muncă ................................................................................................................. 3 

2.1 Reguli generale de igienă în muncă. ........................................................................... 3 

2.2 Angajarea şi repartizarea personalului la locurile de muncă ....................................... 4 

2.3 Atribuţiile prestatorilor de servicii medicale de medicină a muncii ............................... 4 

2.4 Acordarea materialelor igienico-sanitare şi a alimentaţiei de protecţie ........................ 4 

2.5 Reguli sanitare de igienă privind cantina din incintă .................................................... 4 

2.6 Alcoolul, medicamentele şi armele .............................................................................. 5 

2.7 Jocurile ........................................................................................................................ 5 

3. Reguli generale privind securitatea şi sănătatea în muncă ................................................ 6 

3.1 Obligaţiile angajatorului şi ale angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă ... 6 

3.2 Atribuţiile personalului din cadrul Biroului de securitate a muncii ................................ 7 

3.3 Regulament de organizare şi funcţionare a Comitetului de Securitate şi Sănătate în 

Muncă (C.s.s.m.) ............................................................................................................... 8 

3.4 Echipamentul individual de protecţie (e.i.p.) .............................................................. 11 

4. Reguli privind disciplina muncii ........................................................................................ 11 

4.1 Obligaţiile angajaţilor ................................................................................................. 11 

4.2 Durata muncii ............................................................................................................ 12 

5. Reguli generale de ordine interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor .............. 13 

5.1 Fumatul ..................................................................................................................... 13 

5.2 Asigurarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie ......................................... 14 

6. Reguli pentru sezonul rece .............................................................................................. 14 

7. Reguli pentru perioade caniculare ................................................................................... 14 

8. Reguli privind protecţia mediului ...................................................................................... 15 

9. Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi a înlăturării oricăror forme de 

încălcare a demnităţii ........................................................................................................... 15 

10. Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale angajaţilor ................................................... 15 

11. Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile ................................................................ 16 

12.Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor ........... 17 

 



Regulamentul Intern (rev. 2011)      Pag. 3 din 17 
 

Regulamentul Intern  

 

1. Dispoziţii generale  

 

Art. 1 Prezentul Regulament Intern reglementează totalitatea raporturilor şi jurisdicţia 

muncii în Institutul Teologic Adventist în conformitate cu legile statului şi cu principiile 

Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea (Statut de funcţionare şi organizare a Bisericii  

Adventiste de Ziua a Şaptea).  

 

Art. 2 Dispoziţiile cuprinse în prezentul Regulament se aplică în toate sectoarele de 

activitate ale Institutului Teologic Adventist  

 

Art. 3 Disciplina în cadrul instituţiei impune respectarea de către angajaţi, potrivit ariei lor 

de competenţă, a reglementărilor stabilite în prezentul Regulament, a prevederilor actelor 

normative, a Contractului individual de muncă, a normelor de securitate a muncii, a 

instrucţiunilor şi deciziilor emise de conducerea instituţiei, privind specificul muncii. 

 

Art. 4 Persoanele din afara Institutului Teologic Adventist care-şi desfăşoară activitatea pe 

teritoriul acesteia, sunt obligate să respecte pe lângă reguli specifice şi dispoziţiile 

prezentului Regulament care le sunt aplicabile. 

 

Art. 5 Regulamentul intern se revizuieşte periodic în concordanţă cu modificările de natură 

legislativă la nivelul angajatorului sau al proceselor de muncă.  

 

2. Igiena în muncă 

 
2.1 Reguli generale de igienă în muncă.  

 

Art. 6 Igiena muncii urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi măsuri de înlăturare a 

tuturor factorilor care contribuie la producerea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale.  

 

Art.7 Modalităţile de realizare a măsurilor ce trebuie luate în toate situaţiile legate de 

muncă, cu scopul protejării vieţii şi sănătăţii angajaţilor sunt următoarele:  

 

 asigurarea în permanenţă a ventilaţiei corespunzătoare şi a iluminării uniforme, 

suficiente la locul de muncă;  

 prezentarea la vizita medicală la angajare şi la examenul medical periodic;   

 însuşirea şi respectarea normelor în vigoare de securitate în muncă;  

 utilizarea integrală a echipamentului individual de protecţie a muncii;  

 interzicerea consumului de băuturi alcoolice;  

 însuşirea instrucţiunilor de prim ajutor în caz de accident de muncă;  

 respectarea normelor de igienă personală;  
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 întreţinerea curăţeniei şi igienei la locul de muncă;  

 folosirea raţională a timpului de odihnă;  

 evitarea prezenţei la lucru în stare de oboseală sau în stare de sănătate care poate 

pune în pericol sănătatea altor persoane;  

 păstrarea curăţeniei în sălile şi pe culoarele de acces, pe scările şi în grupurile 

sanitare comune;  

 containerele pentru gunoi şi deşeuri vor fi amplasate în zone corespunzătoare şi 

golite suficient de des pentru a evita umplerea excesivă;  

 aparatura, uneltele şi sculele folosite în timpul lucrului vor fi curăţate, verificate şi 

depozitate corespunzător;  

 campusul universitar va fi întreţinut şi utilizat corespunzător în conformitate cu 

prezentul regulament şi cu toate regulamentele Bisericii Adventiste de Ziua a 

Şaptea.  

 

2.2 Angajarea şi repartizarea personalului la locurile de muncă  

 

Art. 8 În vederea supravegherii sănătăţii angajaţilor în relaţie cu cerinţele locului de muncă 

şi în mod particular cu factorii nocivi profesionali, medical de medicină a muncii, se va 

efectua controlul medical la angajare, controlul medical periodic şi examenul medical la 

reluarea activităţii, conform reglementărilor legale specifice. Durata contractului individual 

de muncă nu exclude controalele şi examinările medicale mai sus-menţionate. 

 

Art. 9 Refuzul salariatului de a se supune examinărilor medicale constituie abatere discipli-

nară.  

 

2.3 Atribuţiile prestatorilor de servicii medicale de medicină a muncii  

 

Art. 10 Exercitarea atribuţiilor personalului medical de medicină a muncii se efectuează în 

conformitate cu prevederile contractului de prestaţii medicale de medicină a muncii şi cu 

reglementările Ministerului Sănătăţii.   

  

2.4 Acordarea materialelor igienico-sanitare şi a alimentaţiei de protecţie  

 

Art. 11 Vor exista truse sanitare de prim-ajutor, iar conţinutul lor va fi conform OMSF nr. 

427/14.06.2002, 623/14.02.1999 şi a legislaţiei privind circulaţia pe drumurile publice.  

 

2.5 Reguli sanitare de igienă privind cantina din incintă  

 

Art. 12 Prepararea, servirea şi desfacerea alimentelor se va face numai de câtre persoane 

care s-au supus controlului medical la angajare şi controlului medical periodic. 
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Art. 13 Angajatorul este obligat să pastreze Fişa de aptitudine pe Medicina Muncii şi Fişa 

SSM la locul de munca al angajatilor şi un certificat de absolvire a unui curs de noţiuni 

fundamentale de igienă. 

  

Art. 14 Personalul va purta echipament de protecţie sanitară care să acopere 

îmbrăcămintea şi părul, iar în caz de răniri uşoare vor pansa rănile cu pansamente sterile, 

menţinute permanent curate. 

 

Art. 15 Resturile de mâncare se vor depozita în recipiente etanşe cu capac, din materiale 

uşor de spălat şi dezinfectat. 

 

Art. 16 Alimentele nealterabile se vor depozita pe rafturi rezistente la coroziune, pentru a nu 

favoriza contaminarea microbiană.  

 

Art. 17 Sălile de mese vor fi curate în permanenţă, iar vesela va fi sterilizată înainte de 

folosire. 

 

Art. 18 Gunoiul şi resturile menajere vor fi aruncate după fiecare masă în locurile special 

amenajate.  

 

2.6 Alcoolul, medicamentele şi armele  

 

Art. 19 În incinta instituţiei, a structurilor acesteia şi în campusurile universitare nu este 

permisă existenţa substanţelor şi medicamentelor ilegale, a băuturilor alcoolice, armelor de 

foc sau de orice alt fel.  

 

Art. 20 Prezenţa la locul de muncă sub influenţa băuturilor alcoolice, drogurilor sau a altor 

medicamente care afectează judecata, coordonarea sau viteza de reacţie a unei persoane 

poate produce accidente şi nu va fi acceptată. Nerespectarea celor mai sus-menţionate 

constituie abatere şi va fi sancţionată disciplinar material, civil sau penal, după caz.  

 

2.7 Jocurile  

 

Art. 21 Jocurile periculoase precum trânta, boxul, luptele simulate, glumele fizice etc. nu 

sunt admise în nici o situaţie.   

 

Art. 22 Este interzisă practicarea jocurilor de noroc în cadrul instituţiei.  
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3. Reguli generale privind securitatea şi sănătatea în muncă  

 

3.1 Obligaţiile angajatorului şi ale angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în 

muncă  

 

Art. 23 Prin prezentul Regulament Intern Rectorul Institutului Teologic Adventist deleaga  

responsabilitate pentru securitatea si sanatatea in munca Directorului General Administrativ.  

 În scopul prevenirii accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale, angajatorul are următoarele 

obligaţii:  

 să asigure evaluarea riscurilor de îmbolnăvire profesională la toate locurile de 

muncă;  

 să asigure audierea de securitate şi sănătate în muncă cu ajutorul instituţiilor 

abilitate;  

 să asigure autorizarea funcţionării din punctul de vedere al protecţiei muncii şi să 

ceară revizuirea autorizaţiei în cazul modificării condiţiilor de muncă autorizate;  

 să stabilească măsurile de protecţie corespunzătoare locurilor de muncă şi 

factorilor de risc evaluaţi;  

 să particularizeze normele specifice de securitate a muncii în raport cu activitatea 

care se desfăşoară;  

 să ia în considerare capacitatea angajaţilor de a executa sarcinile de serviciu în 

raport cu sănătatea şi securitatea în muncă;  

 să asigure resurse financiare personalului cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii;  

 să ia măsuri pentru exercitarea meseriilor şi profesiilor;  

 să angajeze numai persoane care în urma controlului medical şi a verificării 

aptitudinilor psihoprofesionale corespund locului de muncă.  

 să asigure periodic verificarea nivelului de noxe în limitele admise;  

 să comunice cercetarea, înregistrarea şi declararea pe baza evidenţei ţinute a 

accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.  

 să prezinte documente şi să dea relaţii inspectorilor de muncă în cazul unor 

controale efectuate de aceştia;  

 să asigure dotarea cu echipament individual de protecţie şi de lucru şi să nu 

permită angajaţilor desfăşurarea activităţii fără echipamentele din dotare;  

 să asigure materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie.  

 să asigure supravegherea medicală corespunzătoare riscurilor pentru sănătate la 

care angajaţii s-ar supune în timpul activităţii.   

Reguli privind igiena, protectia sănătătii si securitătii in muncă a salariatelor gravide si/sau 
mame, lăuze sau care alăptează 

 să prevină expunerea salariatelor gravide si/sau mame, lăuze sau care alăptează la 

riscuri ce le pot afecta sănătatea si securitatea, si să nu le constringă la efectuarea 

unor munci dăunătoare sănătătii sau stării lor de graviditate ori copilului nou născut 

după caz 
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 dacă o salariată gravidă si/sau mamă, lăuză sau care alăptează isi desfăsoară 

 activitatea intr-un loc de muncă care prezintă riscuri asupra sarcinii sau alăptării, 

 angajatorul se obligă să ii modifice conditiile de muncă, sau programul de lucru, sau 

să 

 ii ofere alt loc de muncă fără riscuri, la cererea scrisă a salariatei. 

 să anunte in scris salariatele asupra evaluării privind riscurile la care pot fi supuse 

la locurile lor de muncă. 

 să acorde celelalte drepturi cuvenite salariatelor gravide si/sau mame, lăuze sau 

care alăptează prevăzute in legislatia in vigoare. 

 

Art. 24 Angajaţii au următoarele obligaţii şi drepturi privind sănătatea şi securitatea în 

muncă:  

 să nu expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana 

proprie sau alţi angajaţi în timpul desfăşurării activităţii;  

 să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de sănătate în muncă;  

 să utilizeze corect echipamentele tehnice şi substanţele periculoase;  

 să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă situaţiile cu risc de accident 

de muncă sau îmbolnăvire profesională;  

 să utilizeze e.i.p. şi e.i.l. din dotare corespunzătoare scopului pentru care au fost 

acordate.  

 să coopereze cu personalul Biroului de protecţia muncii – p.s.i. pentru a da 

posibilitatea să se asigure că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu 

prezintă riscuri pentru sănătatea şi securitatea în muncă;  

 să dea relaţii organelor de control în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă.  

 

3.2 Atribuţiile personalului din cadrul Biroului de securitate a muncii  

 

Art. 25 Atribuţia principală este aceea de fundamentare a deciziilor privind securitatea 

muncii. Pentru realizarea acestor decizii personalul respectiv are următoarele atribuţii 

specifice:  

 evaluarea riscurilor privind sănătatea şi securitatea în muncă, precum şi 

reevaluarea acestor riscuri în cazul modificării condiţiilor de muncă, cu propunerea 

de măsuri de prevenire corespunzătoare;  

 întocmirea programului anual de protecţie a muncii, asigurarea audierii securităţii şi 

sănătăţii în muncă prin analiza activităţii şi stabilirea unui grafic conform 

prevederilor legale;  

 controlul locurilor de muncă pentru prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor 

profesionale;  

 propunerea de sancţiuni pentru nerealizarea măsurilor de protecţie a muncii;  

 avizarea angajării personalului privind corespunderea la cerinţele de sănătate şi 

securitate în muncă;  
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 elaborarea listelor de dotări cu e.i.p. şi e.i.l.;  

 colaborarea cu prestatorul de servicii de medicină a muncii, ca şi cu organizaţiile 

sindicale privind programele de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă incluse în 

contractul colectiv;  

 întocmeşte contractele şi convenţiile privind protecţia muncii – p.s.i. şi de mediu.  

 

3.3 Regulament de organizare şi funcţionare a Comitetului de Securitate şi Sănătate 

în Muncă (C.S.S.M.)  

Regulamentul de organizare si functionare al CSSM va fi discutat si aprobat cu ocazia 

primei intruniri a acestuia. 

 

Regulamentul de organizare si functionare al CSSM va fi schimbat ori de cate ori va fi 

necesar ca urmare a modificarilor legislatiei in domeniul SSM sau in urma schimbarilor 

ce ar putea surveni in organizarea si activitatea societatii. 

Art.26. Organizarea CSSM 

 In cadrul Institutului Teologic Adventist comitetul de securitate si sanatate in 

munca este format din  doi reprezentanti ai lucratorilor, pe de o parte, si directorul 

Institutului si un reprezentant al acestuia cu atributii in domeniul securitatii si 

sanatatii in munca, pe de alta parte. 

 Reprezentantii lucratorilor vor fi alesi din sectoarele in care se desfasoara 

activitati ( executie, TESA si Academic).Data la care se desfasoara votul va fi 

stabilita in cadrul comitetului de securitate si sanatate in munca. 

 Reprezentantii lucratorilor vor fi alesi o data la doi ani. Alegerea reprezentantilor 

se va face prin votul  lucratorilor, unde vor participa cel putin jumatate plus unu 

din numarul total al salariatilor. In cazul in care unul sau mai multi reprezentanti ai 

lucratorilor se retrag din CSSM, acestia vor fi inlocuiti imediat prin alti 

reprezentanti alesi de catre lucratori. 

 Dupa finalizarea votului, Directorul general va nominaliza prin decizie scrisa 

membrii CSSM. Decizia va fi comunicata tuturor angajatilor. 

 Directorul general este presedintele CSSM. 

 Responsabilul SSM pe societate este secretarul CSSM si se nominalizeaza prin 

decizie scrisa a Directorului general. 

 Societatea va asigura instruirea in domeniul SSM a reprezentantilor alesi ai 

lucratorilor prin participarea acestora la cursuri de formare in domeniul SSM cu 

durata de 40 ore. 
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 Art .27. Functionarea CSSM 

 In vederea exercitarii atributiilor in calitate de reprezentanti ai lucratorilor in CSSM, 

fiecare dintre acestia va dispune lunar de 2 ore de lucru pentru desfasurarea 

activitatilor aferente. 

 Comitetul de securitate si sanatate in munca se intruneste trimestrial si ori de cate 

ori este nevoie (dupa producerea unui incident periculos, dupa producerea unui 

accident de munca etc.).  

 Ordinea de zi a fiecărei întruniri este stabilită de către preşedinte şi secretar, cu 

consultarea reprezentanţilor lucrătorilor, şi este transmisă membrilor comitetului, 

cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului.   

 Secretarul comitetului convoacă în scris membrii comitetului de securitate şi 

sănătate în muncă cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii, indicând locul, data 

şi ora stabilite precum si ordinea de zi. O copie a convocatorului va fi transmisa la 

ITM Ilfov. La intrunirile CSSM vor fi invitati sa participe, dupa caz, medicul de 

medicina muncii, un reprezentant al serviciului extern, angajati ai societatii a caror 

prezenta ar putea fi necesara, in functie de ordinea de zi. 

 La fiecare întrunire secretarul încheie un proces-verbal care va fi semnat de către 

toţi membrii Comitetului prezenti la intrunirea respectiva. 

 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este legal întrunit, dacă sunt prezenţi 

cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor săi. 

 Hotararile comitetului de securitate şi sănătate în muncă vor fi adoptate cu votul a 

cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi. 

 Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă va afişa in cadrul tuturor 

locurilor de munca organizate de companie, la loc vizibil, copii ale procesului 

verbal încheiat si va transmite inspectoratului teritorial de muncă, în termen de 10 

zile de la data întrunirii, o copie a acestuia.  

 

  Art. 28. Membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă vor avea urmatoarele  

atributii: 

a) analizează şi fac propuneri privind masurile de securitate şi sănătate în muncă şi 

planul de prevenire şi protecţie; 

b) urmăresc realizarea planului de prevenire şi protecţie, sumele alocate necesare 

realizării masurilor cuprinse in acesta şi eficienţa acestora din punct de vedere al 

îmbunătăţirii condiţiilor de muncă; 

c) fac propuneri privind introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând 

în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor; 

d) analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de 

muncă, a  echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală; 

e) propun măsuri de amenajare a locurilor de muncă ţinând seama de prezenţa 

grupurilor sensibile la riscuri specifice ( tineri, femei insarcinate, lehuze ); 
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f) urmăresc modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind 

securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi 

inspectorii sanitari; 

g) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a 

îmbolnăvirilor 

h) profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune 

introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie; 

i) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi 

evenimentelor produse şi pot propune măsuri tehnice în completarea măsurilor 

dispuse în urma cercetării; 

j) efectuează verificări proprii la locurile de munca privind aplicarea instrucţiunilor 

proprii şi a celor de lucru şi fac un raport scris privind constatările făcute; 

k)  dezbat raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de 

către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi 

sănătăţii în muncă. 

 

Art. 29. Angajatorul are urmatoarele atributii, referitor la comitetul de securitate şi 

sănătate in munca: 

a) furnizeaza comitetului de securitate şi sănătate în muncă toate informaţiile necesare 

desfasurarii 

b) activitatii acestuia; 

c) prezinta o dată pe an, comitetului de securitate şi sănătate în muncă un raport scris 

care va  

d) cuprinde situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă,  acţiunile care au fost întreprinse şi 

eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile  pentru planul de prevenire 

şi protecţie ce se vor realiza în anul următor; 

e) transmite, prin intermediul secretarului CSSM, raportul anual, avizat de membrii 

comitetului de securitate şi sănătate în muncă, în termen de 10 zile, inspectoratului 

teritorial de muncă; 

f) supune analizei comitetului documentaţia referitoare la caracteristicile 

echipamentelor de 

g) muncă, ale echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală, în vederea 

selecţionării echipamentelor optime; 

h) informeaza comitetul de securitate şi sănătate în muncă cu privire la evaluarea 

riscurilor pentru 

i) securitate şi sănătate, măsurile de prevenire şi protecţie atât la nivel de unitate, cât şi 

la nivel de loc de muncă şi tipuri de posturi de lucru, măsurile de prim-ajutor, de 

prevenire şi stingere a incendiilor şi evacuare a lucrătorilor; 

j) comunică comitetului de securitate şi sănătate în muncă punctul său de vedere sau, 

dacă este 

k) cazul, al medicului de medicina muncii, serviciului intern  si serviciului extern de 

prevenire şi protecţie, asupra plângerilor lucrătorilor privind condiţiile de muncă;  
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l) 7)   motiveaza decizia sa în faţa comitetului in cazul în care nu ia în considerare 

propunerile comitetului de securitate şi sănătate în muncă; motivaţia va fi 

consemnată în procesul verbal incheiat in cadrul sedintei. 

 

 

3.4 Echipamentul individual de protecţie (e.i.p.)  

 
Art. 30 În cadrul măsurilor pentru protejare a salariaţilor, se acordă gratuit, după caz, e.i.p. 

indiferent de forma contractului individual de muncă.  

 

Art. 31 E.i.p. se acordă conform listei interne de dotare întocmită de Biroul de protecţie a 

muncii – p.s.i. avându-se în vedere anexele la contractul colectiv de muncă.  

Art. 32 Lista internă din dotare cu e.i.p condiţiile de utilizare şi durata vor fi discutate şi 

convenite în C.S.S.M.  

 

Art. 33 Constituie abatere disciplinară neutilizarea e.i.p. sau utilizarea în alte condiţii decât 

cele stabilite.  

 

Art. 34 În cazul mutării salariatului în cadrul instituţiei se va menţiona e.i.p. pe  

care îl deţine în folosinţă, data acordării şi durata de utilizare. 

 

Art. 35 Beneficiarii de e.i.p. au următoarele obligaţii:  

 

 utilizarea corespunzătoare care să asigure şi conservarea calităţii de protecţie;  

 cunoaşterea instrucţiunilor de folosire;  

 purtarea e.i.p. integral pe toată durata îndeplinirii sarcinilor de muncă;  

 prezentarea e.i.p. la verificările periodice;  

 păstrarea în condiţii de curăţenie;  

 solicitarea unui nou e.i.p când acesta nu mai prezintă calităţile de protecţie;  

 

4. Reguli privind disciplina muncii  

 

4.1 Obligaţiile angajaţilor  

 
Art. 36 Îndatoririle salariaţilor:  

 

 să apere patrimoniul Institutului Teologic Adventist;  

 să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă;  

 să păstreze confidenţialitatea informaţiilor ce nu pot fi date publicităţii;  

 la terminarea programului să nu părăsească locul de muncă înainte de sosirea 

schimbului şi să anunţe conducătorul ierarhic pentru a lua măsuri necesare în caz 

de absenţă;  
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 să repare paguba cauzată prin distrugerea sau înstrăinarea bunurilor din 

patrimonial Institutului Teologic Adventist;  

 

Art. 37 Absentarea nemotivată este interzisă. În caz de boală, de forţă majoră sau la 

expirarea duratei suspendării raporturilor de muncă, angajatul va anunţa conducerea 

Institutului Teologic Adventist sau pe şeful ierarhic că nu se poate prezenta la serviciu, în 

caz contrar fiind considerat absent nemotivat. Absentarea nemotivată timp de 3 zile 

consecutive sau timp de 5 zile în cursul an calendaristic sau universitar atrage după sine 

concedierea din motive imputabile. 

  

Art. 38 Ascunderea intenţionată a absenţelor nemotivate pentru ca posturile să nu fie 

ocupate atrage după sine sancţionarea disciplinară a persoanei care a avut cunoştinţă sau 

era obligată să cunoască aceste fapte.  

 

Art. 39 Inducerea în eroare de către salariaţi prin folosirea de acte false, declaraţii false, în 

vederea obţinerii unor avantaje constituie culpa gravă care atrage sancţiuni administrative, 

materiale sau sesizarea penală.  

 

Art. 40 Se interzice salariaţilor:  

 să înceteze nejustificat lucrul;  

 să părăsească nemotivat locul de muncă în interes personal;  

 să falsifice actele privind diversele evidenţe;  

 să scoată bunuri materiale fără forme legale;  

 să execute lucrări străine de interesele instituţiei în timpul serviciului;  

 să transmită persoanelor fizice sau juridice date care nu sunt de interes public şi nu 

au legătură cu acestea sau date personale ale altor salariaţi fără acordul acestora;  

 să desfăşoare activităţi ca salariaţi, administratori, sau prestatori de servicii la alte 

persoane fizice sau juridice, în timpul programului de lucru;  

 să primească de la cetăţeni sau salariaţi bani sau alte foloase pentru activităţile 

prestate în timpul orelor de serviciu;  

 să intervină pentru soluţionarea unor cereri ce nu intră în competenţa lor.  

 

4.2 Durata muncii  

 

Art. 41 Conform legislaţiei în vigoare, durata timpului de muncă al fiecărui salariat este de 8 

ore efectiv pe zi, respectiv de 40 de ore săptămânal şi se realizează prin săptămâna de 

lucru de 5 zile. 

Pentru cei angajati cu contract de munca cu timp partial, durata timpului de munca este de 

2 – 4 ore/zi, 10 – 20 ore/saptamana, conform contractului de munca. 

Rămânerea în cadrul societăţii peste programul normal de lucru, se face numai cu 

aprobarea conducerii acesteia. 
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Art. 42 

a.Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana 

inclusiv orele suplimentare. Prin exceptie, durata timpului de munca ce include si orele 

suplimentare poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana cu conditia ca media orelor 

de munca calculata pe o perioada de referinta de 3 luni calendaristice sa nu depaseasca 48 

de ore pe saptamana. Durata zilnica a timpului de lucru de 12 ore va fi urmata de o 

perioada de repaus de 24 de ore. 

b. Pauza de masa nu este inclusa in durata zilnica normala a timpului de munca. 

c. Repaosul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si 

duminica.  

 

Art. 43 Conducerea societăţii îşi rezervă dreptul, respectând limitele şi procedurile impuse 

de legislaţia în vigoare de a modifica programul de lucru în funcţie de nevoile serviciului. 

 

Art. 44 Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 30 de zile 

dupa efectuarea acesteia. In aceste conditii salariatul beneficiaza de salariul corespunzator 

pentru orele prestate peste programul normal de lucru. In cazul in care compensarea prin 

ore libere platite nu este posibila, munca suplimentara va fi platita salariatului prin 

adaugarea unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia. Sporul pentru munca 

suplimentara va fi de minimum 75% din salariul de baza conform prevederilor Codului 

Muncii. Tinerii in varsta de pana la 18 ani nu pot presta munca suplimentara. 

 

5. Reguli generale de ordine interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor  

 

Art. 45 Angajaţii Institutului Teologic Adventist precum şi persoanele aflate în raporturi 

nereglementate de codul muncii au obligaţia respectării dispoziţiilor legale şi a măsurilor de 

ordine interioară în vederea prevenirii apariţiei condiţiilor favorizante producerii de incendii, 

precum şi de a înlătura consecinţele acestora.  

 

5.1 Fumatul  

 

Art. 46 Dispoziţiile legale ce reglementează interzicerea acestuia în Institutul Teologic 

Adventist sunt obligatorii atât pentru salariaţii acesteia, cât şi pentru persoanele aflate 

ocazional pe teritoriul ei. 

 

Art. 47 În locurile cu pericol de incendiu este interzis fumatul şi nu este permis accesul cu 

ţigări, chibrituri sau brichete. 

 

Art. 48 Nerespectarea dispoziţiilor mai sus-menţionate constituie abatere şi va fi sancţionată 

corespunzător.  
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5.2 Asigurarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie  

 

Art. 49 Accesul persoanelor pentru efectuarea intervenţiilor operative în caz de incendiu 

trebuie asigurat în permanenţă.  

Art. 50 Blocarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie este interzisă. 

 

Art. 51 În toate structurile vor fi afişate la loc vizibil, “organizarea p.s.i” şi schema evacuării 

persoanelor.  

 

6. Reguli pentru sezonul rece  

 

Art. 52 Înainte de începerea sezonului rece vor fi controlate instalaţiile de încălzire, 

centralele termice, conductele, corpurile şi elementele de încălzit şi după caz, vor fi 

înlăturate defecţiunile constatate.  

 

Art. 53 Componentele instalaţiei de stingere cu apă (hidranţi) ce sunt expuse îngheţului vor 

fi protejate, răspunzătoare fiind persoanele cu atribuţii p.s.i.  

 

Art. 54 Se vor asigura unelte şi accesorii pentru dezăpezirea căilor de acces, de evacuare şi 

intervenţie, răspunzătore fiind Direcţia social-cazare.  

 

Art. 55 Dacă temperaturile scad sub – 20 * pe o perioadă de cel puţin 2 zile lucrătoare, 

consecutive, corelate cu condiţii de vânt intens, se vor lua următoarele măsuri pentru 

ameliorarea condiţiilor de muncă:  

 asigurarea e.i.p şi e.i.l adecvate ;  

 asigurarea climatului corespunzător în birouri, alte încăperi şi în campusul 

universitar;  

 acordarea primului ajutor şi asigurarea asistenţei medicale de urgenţă în cazul 

afectării stării de sănătate în timpul programului de lucru, cauzată de temperaturile 

scăzute.  

 

7. Reguli pentru perioade caniculare  

 

Art. 56 Dacă temperaturile depăşesc + 37°C pe o perioadă de cel puţin 3 zile consecutive, 

se vor lua următoarele măsuri pentru ameliorarea condiţiilor de muncă:  

 asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă.  

 asigurarea zilnic a câte 2 l apă minerală/persoană;  

 asigurarea e.i.p şi e.i.l adecvate de reducerea programului de lucru, intensităţii şi 

ritmului activităţii fizice;  

 reducerea programului de lucru, intensităţii şi ritmului activităţii fizice.  
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8. Reguli privind protecţia mediului  

 

Art. 57 Protecţia mediului constituie o problemă a tuturor.  

 

Art. 58 Pentru prevenirea riscurilor ecologice şi a producerii daunelor, salariaţii din domenii 

de activitate specifice au următoarele obligaţii:  

 interdicţia aruncării bateriilor, acumulatorilor, anvelopelor folosite în gunoiul 

menajer, ele urmând a fi depozitate în locuri special amenajate;  

 evitarea scurgerilor de chimicale şi alte substanţe din diferite ambalaje;  

 depozitarea corespunzătoare a deşeurilor care nu sunt biodegradabile, cum ar fi: 

pungile de plastic, ambalaje, lemn etc;  

 recuperarea deşeurilor refolosibile şi valorificarea lor prin intermediul persoanelor 

juridice specializate;  

 întreţinerea spaţiilor verzi, a gardurilor vii, arborilor etc. din toate incinta Institutului 

Teologic Adventist, pentru îmbunătăţirea calităţii mediului ambient.  

 

9. Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi a înlăturării oricăror forme 

de încălcare a demnităţii  

 

Art. 59 În cadrul relaţiilor dintre angajaţii dintre aceştia şi alte persoane fizice cu care vin în 

contact în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, se interzice orice comportament care prin 

efectele lui defavorizează sau supune unui tratament injust sau degradant o persoană sau 

un grup de persoane.  

 

Art. 60 Nu constituie o încălcare a prezentului regulament refuzul de a angaja o persoană 

care nu corespunde cerinţelor şi standardelor profesionale, atâta timp cât acesta nu 

constituie act de discriminare. 

 

Art. 61 Constituie abatere de la prezentul regulament orice comportament cu caracter 

naţionalist-şovin, de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel comportament ce vizează 

atingerea demnităţii sau crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare 

sau ofensatoare îndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane.  

 

Art. 62 Măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru 

eliminarea discriminării directe şi indirecte pe criterii de sex se aplică în conformitate cu 

prevederile L.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.  

 

10. Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale angajaţilor  

 

Art. 63 Angajatul are, în principal, următoarele drepturi:  

 dreptul la salarizare pentru munca depusă;  

 dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;  
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 dreptul la concediul legal de odihnă;  

 dreptul la egalitate de şanse şi tratament;  

 dreptul la sănătate şi securitate în muncă;  

 dreptul la formare profesională.  

Art. 64 Angajatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:  

 

 obligaţia de a realiza norma de muncă şi/sau atribuţiile ce-i revin din fişa postului;  

 obligaţia de a respecta disciplina muncii;  

 obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;  

 obligaţia de a respecta măsurile angajatorului în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă;  

 obligaţia de a respecta secretul de serviciu;  

 obligaţia de a urmări perfecţionarea proprie, detectarea eventualelor 

disfuncţionalităţi şi propunerea de soluţii pentru înlăturarea acestora. 

 

Art. 65 Angajatorul are în principal următoarele drepturi:  

 să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu în limitele legalităţii;  

 să execute prin împuterniciţii săi controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor 

de serviciu;  

 să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi a pagubelor materiale săvârşite de 

angajaţi;  

 să aplice sancţiunile corespunzătoare potrivit dispoziţiilor legale. 

 

Art. 66 Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:  

 să acorde angajatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de muncă, 

contractul colectiv de muncă aplicabil, L.128/1997, şi din alte dispoziţii legale;  

 să asigure permanent condiţii corespunzătoare de muncă;  

 să informeze angajatul, anterior încheierii contractului individual de muncă, asupra 

elementelor care privesc desfăşurarea viitorului raport de muncă;  

 să elibereze, la cerere, toate documentele ce atestă calitatea de salariat al 

solicitantului;  

 să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului, în afara 

cazurilor prevăzute de dispoziţiile legale.  

 

11. Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile  

 

Art. 67 (1) Rectorul la propunerea Biroului Senatului dispune sancţionarea disciplinară, 

când constată că angajaţii au săvârşit abateri disciplinară.  

(2) 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, 
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contractului colectiv şi individual de muncă, ordinelor şi dispoziţiilor legale ale conducătorilor 

ierarhici.  

 

Art. 68 Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate în cazul în care salariatul săvârşeşte o 

abatere disciplinară sunt prevăzute de C. muncii 

 

Art. 69 Regimul aplicării sancţiunilor este reglementat de C muncii  

 

Art. 70 Dacă din cercetarea prealabilă rezultă că sancţiunea propusă este prea uşoară sau 

prea grea în raport cu gravitatea faptei, Rectorul poate înlocui sancţiunea propusă cu o 

sancţiune corespunzătoare.  

 

Art. 71 Instanţele la care angajatul poate contesta sancţiunea aplicată sunt Tribunalul din 

raza sa de domiciliu. Dreptul personalului didactic sancţionat de a se adresa Tribunalului din 

raza domiciliului său este garantat.  

 

12. Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor 

 
Art. 72. Salariatii pot adresa Institutului, in nume propriu, cereri sau reclamatii individuale 
privind incălcarea drepturilor lor prevăzute in contractul individual de muncă . 
 
Art. 73. Pentru solutionarea temeinică si legală a cererilor sau reclamatiilor individuale ale 
salariatilor, institutul dispune numirea unor comisii la nivelul fiecărei facultăti si departament, 
printr-o decizie a Rectorului Institutului care să cerceteze si să analizeze detaliat toate 
aspectele sesizate. 
 
Art. 74. In termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii sau reclamatiei individuale a 
salariatului la registratura Institutului, pe baza raportului comisiei, Institutul comunică in scris 
răspunsul către petitionar. 
(1) In răspuns se indică, in mod obligatoriu, temeiul legal al solutiei adoptate. 
(2) Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare ale salariatului, 
nu se iau in considerare. 
 

Art. 75 Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament Intern atrage după sine răspunderea 

disciplinară.  

 
Prezentul Regulament a fost aprobat de Senatul Institutul Teologic Adventist în şedinţa sa 
din 23 ianuarie 2007 şi a intrat în vigoare începând cu această dată. 
 
Modificările aduse la acest Regulament au fost adoptate de Biroul Senatului 
InstitutuluiTeologic Adventist în şedinţa sa din 12 ianuarie 2011 şi au intrat în vigoare 
începând cu această dată. 

Preşedintele Senatului, 
R E C T O R, 

prof. univ. dr. Ion TOMA 


