În conformitate cu Regulamentul de ordine interioar al Universit ii din Oradea,
Facultatea de Arhitectur i Construc ii întocme te prezentul

REGULAMENT INTERN
care stabile te cadrul general privind disciplina muncii în cadrul facult ii, respectiv a
universit ii mai sus-amintite, ca o necesitate evident pentru derularea, în condi ii optime, a
activit ii didactice i non-didactice.
Universitatea din Oradea este universitate de stat, institu ie de înv mânt superior,
de cercetare tiin ific i formare permanent , care func ioneaz în baza legisla iei în
vigoare i a propriei Carte adoptat de Senatul Universit ii din Oradea, elaborat în
conformitate cu prevederile Legii înv mântului nr.84/1995.
În cadrul Universit ii din Oradea se desf oar activit i didactice i de cercetare
tiin ific , de c tre personalul didactic i de cei care studiaz în aceast institu ie de
înv mânt superior, numit în continuare comunitate universitar , precum i activit i
economice, de administrare i gospod rire a patrimoniului s u - de c tre personalul tehnic,
economic, de specialitate, administrativ.
Prezentul Regulament intern a fost întocmit în baza urm toarelor acte normative:
Codul Muncii, Legii nr. 1/1970 privind organizarea i disciplina muncii, cu
modific rile ulterioare, Legea nr. 10/1972, Îndrumarului nr. 53052/1985 a
Ministerului Muncii, Legea nr. 53/2003 cu modific rile i complet rile aduse pân
la data de 01.10.2006;
HG nr.281/1993 privind salarizarea personalului din unit ile bugetare (M.O.
nr.135/25.06.1993), cu modific rile i complet rile ulterioare;
Legea înv mântului nr.84/1995, republicat (M.O. nr.606/10.12.1999), cu
modific rile i complet rile ulterioare;
Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (M.O. nr.158/16.07.1997),
cu modific rile i complet rile ulterioare;
Legea nr.90/1996 privind protec ia muncii, republicat (M.O. nr.47/29.01.2001);
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public (M.O.
nr.663/23.10.2001);
Decretul nr. 400/1981 privind instituirea unor reguli de exploatare i între inere a
instala iilor i ma inilor, înt ririi ordinii i disciplinei în munc ;
Legea nr. 6/1992 privind concediul de odihn al salaria ilor;
Carta Universit ii din Oradea;
Hot rârile Consiliului Profesoral al Facult ii de Arhitectur i Construc ii.
Prezentul Regulament intern con ine informa ii de interes public, i va putea fi pus la
dispozi ia oric rei persoane interesate din cadrul Universit ii din Oradea sau din
afara acesteia
Capitolul I
DISPOZI II GENERALE
Art.1. (a) Prevederile prezentului Regulament intern se aplic angaja ilor
Universit ii din Oradea, Facultatea de Arhitectur i Construc ii, indiferent de forma i
durata contractului de munc încheiat ori de func ia pe care o îndeplinesc, celor care
lucreaz în cadrul unit ii ca deta a i, precum i studen ilor acestei facult i.
(b) Cu privire la angaja ii delega i ai unei alte unit i, ace tia sunt obliga i s
respecte, pe lâng disciplina muncii i de comportare cuprinse în propriul Regulament intern
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din unitatea care i-a delegat, i regulile stabilite în prezentul Regulament pe perioada
deleg rii.
Art.2. Studen ii Facult ii de Arhitectur i Construc ii, ca i cei care î i desf oar
activitatea în cadrul facult ilor Universit ii din Oradea i presteaz activit i în loca ia
facult ii mai sus-amintite, au obliga ia s cunoasc i s respecte, pe lâng dispozi iile
cuprinse în Regulamentul privind activitatea profesional a studen ilor, i pe cele de
disciplina muncii i de comportare din prezentul Regulament.
Art.3. (a) Noul angajat nu va putea începe lucrul decât dup ce i-a însu it normele
de tehnic , normele securit ii muncii, igiena muncii, prevenirea i stingerea incendiilor,
specifice locului s u de munc , dup luarea la cuno tint a obliga iilor ce-i revin conform
fi ei postului, a prevederilor din Regulamentul de organizare i func ionare i a celor din
Regulamentul intern ale Facult ii de Arhitectur i Construc ii.
(b) Aceste dispozi ii se aplic i în cazul trecerii temporare a unui angajat în alt
munc , în cadrul Facult ii de Arhitectur i Construc ii.
Art.4. În cadrul Facult ii de Arhitectur i Construc ii, este interzis orice form de
discriminare dup : sex, orientare sexual , caracteristici genetice, vârst , apartenen
na ional , ras , culoare, etnie, religie, op iune politic , origine social , handicap, situa ie sau
responsabilitate familial , apartenen ori activitate sindical . Principiul egalit ii de anse
între femei i b rba i se aplic în domeniile: muncii, educa iei, s n t ii, culturii i
inform rii, particip rii la decizie, precum i în alte domenii, reglementate prin legi speciale,
în acord cu prevederile în vigoare.
Capitolul II
DREPTURI I OBLIGA II
Art. 5. Cadrele didactice titulare ale Facult ii de Arhitectur i Construc ii au
dreptul de a solicita opinii conducerii Facult ii de Arhitectur i Construc ii, implicit de a
aduce sugestii la modul de organizare a activit ii didactice, la care vor avea drept de
r spuns din partea conducerii facult ii.
(a) Modificarea contractelor de studii ale specializ rilor facult ii, se poate face
numai cu acordul membrilor Consiliului Facult ii de Arhitectur i Construc ii, dup o
justificare prealabil a acesteia.
Art.6. Conducerea Facult ii de Arhitectur i Construc ii se oblig s ia m suri
pentru:
(a) aplicarea principiului muncii i conducerii colective i informarea periodic a
personalului avut în subordine asupra modului de realizare a sarcinilor, inclusiv informarea
personalului cu privire la legisla ia în vigoare, pentru cunoa terea drepturilor i îndatoririlor
ce le revin;
(b) punerea la dispozi ia personalului facult ii, potrivit specificului muncii lor, a
instala iilor, utilajelor, ma inilor, aparatelor, uneltelor, materiilor prime, materialelor,
documenta iei i echipamentului de protec ie i de lucru, precum i luarea de m suri pentru
asigurarea st rii lor corespunz toare în vederea utiliz rii depline a capacit ii de produc ie i
de cercetare i a folosirii complete i eficiente a timpului de lucru;
(c) asigurarea condi iilor de protec ie a muncii i de respectare a normelor igienicosanitare, asigurarea instruirii personalului în acest domeniu;
(d) aprovizionarea la timp i în bune condi ii a tuturor compartimentelor de lucru cu
materii prime, materiale, combustibil i energie, cu respectarea consumurilor specifice;
(e) asigurare dot rii, moderniz rii i extinderii laboratoarelor i a bibliotecii, în
vederea bunei desf ur ri a procesului de înv mânt i a activit ii de cercetare tiin ific ;
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(f) întocmirea evalu rilor, privind activitatea profesional a salaria ilor, conform
Legii nr. 154/1998 privind salarizarea personalului din institu iile bugetare i a H.G.
749/1998 privind Normele metodologice de evaluare a personalului din institu iile bugetare;
(g) asigurarea perfec ion rii continue a planurilor de înv mânt, a programelor
analitice i a metodelor didactice;
(h) dezvoltarea, diversificarea i valorificarea aptitudinilor profesionale i
tiin ifice, pentru cre terea vizibilit ii interna ionale, personal i institu ional ;
(i) perfec ionarea preg tirii profesionale a cadrelor didactice din facultate, prin:
programe de masterat, doctorat, cursuri postuniversitare i stagii de documentare, în cadrul
unor programe de cooperare na ional i interna ional , iar pentru personalul didactic
auxiliar i administrativ ce ocup func ii în care ritmul de schimbare a cuno tin elor este
foarte ridicat s se ia m suri de perfec ionare a acestuia prin cursuri organizate de institu ii
abilitate;
(j) stabilirea comisiilor pentru posturile ce urmeaz a fi scoase la concurs i s fac
invita iile adecvate referen ilor acestor comisii;
(k) stabilirea criteriilor de prezen pentru studen ii înscri i la Facultatea de
Arhitectur i Construc ii. Aceste criterii trebuie s fie unitare (prezen a la cursuri – 80%,
acest procent însemnând c un student are dreptul la 3 absen e din cele 14 s pt mâni de
activitate didactic prev zute în planul de înv mânt; laboratorul/seminarul este
obligatoriu) pentru toate disciplinele i s fie respectate de toate cadrele didactice, atât
titulare, cât i asociate sau auxiliare;
(l) stabilirea datei limit pentru predarea cataloagelor de note la secretariatul
facult ii, care nu poate dep i ultima zi din perioada prev zut în Structura anului
universitar pentru sesiunea de examene din var . Aceast dat va fi adus la cuno tin a
cadrelor didactice (titulare, asociate sau auxiliare) i studen ilor prin afi are la afi ierele
facult ii sau comunicare de c tre efii de catedre/îndrum torii de ani;
(m) asigurarea gestion rii ra ionale a fondurilor materiale i b ne ti ale facult ii.
Art.7. Dispozi ii privind studen ii
(a) Studen ii au dreptul s absenteze la maxim 4 edin e de laborator sau proiect pe
semestru, dar au obliga ia de a recupera aceste ore. Recuperarea se va face dup achitarea
taxei stabilite prin Hot râre de Senat, la începutul fiec rui an universitar. Sunt scuti i de
plata acestei taxe studen ii care au depus motiv ri, în cel mult 3 zile de la reluarea activit ii,
la secretariatul facult ii. Aceste motiv ri nu vor scuti studentul de efectuarea recuper rii
orelor, ci doar de plata taxei aferente.
(b) Studen ii care acumuleaz un num r mai mare de 4 absen e (Laborator/Proiect),
au obliga ia de a recupera disciplina în anul universitar urm tor, pl tind la Serviciul Taxe al
Universit ii suma aferent , conform formulei: TRD =

Ta
⋅ N cd ,
N ca

unde: TRD = Tax recuperare disciplin ;
Ta = Tax anual ;
Nca = Num rul de credite aferente unui an de studiu (60);
Ncd = Num rul de credite aferente disciplinei de recuperat.

Aceea i obliga ie, de refacere a disciplinei, cu plata sumei aferente, se aplic i
studen ilor care nu au reu it s promoveze materia respectiv pe parcursul celor dou date
de examen stabilite de titularul de disciplin .
(c) Studen ii care au prezen a legal atât la orele de Curs, cât i la cele de
Laborator/Proiect, au dreptul s se prezinte la dou sesiuni de examene (sesiunea de drept i
sesiunea de restan e), f r a fi obliga i la plata vreunei taxe.
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(d) În cazul în care, studen ii mai-sus men iona i, din motive obiective, nu se pot
prezenta la nici una din cele dou date stabilite pentru examenul în cauz , au dreptul s se
prezinte la examen f r plata vreunei taxe.
Art.8. Personalul încadrat la Facultatea de Arhitectur i Construc ii – cadre
didactice titulare, asociate, auxiliare, personal administrativ – au, pe timpul desf ur rii
raporturilor de munc , urm toarele obliga ii:
(a) s cunoasc i s aduc la îndeplinire prevederile contractului de munc , ale
fi ei postului, ale Cartei Universit ii din Oradea, ale Statutului personalului didactic, ale
Regulamentului de organizare i func ionare al Universit ii din Oradea i ale
Regulamentului intern al Facult ii de Arhitectur i Construc ii;
(b) s respecte programul de lucru i s foloseasc integral timpul de munc pentru
îndeplinirea corespunz toare a atribu iilor de serviciu;
(c) s prezinte în timp util actele solicitate de Conducerea Facult ii de Arhitectur
i Construc ii;
(d) s realizeze sarcinile ce decurg din func iile/posturile de inute i s r spund de
îndeplinirea lor la termenele i în condi iile stabilite;
(e) s participe, la solicitarea Conducerii Facult ii de Arhitectur i Construc ii, la
toate evenimentele importante ale activit ii universitare, în special la cele care au un impact
deosebit cu privire la perceperea imaginii institu iei de c tre popula ie, cum ar fi admiterea,
licen a .a.;
(f) s aib o inut decent , o comportare demn , s dea dovad de solicitudine,
principialitate, s rezolve cererile/solicit rile/sesiz rile în acord cu procedurile i la
termenele stabilite de reglement rile în vigoare;
(g) s respecte reglement rile privind p strarea secretului de serviciu i pe cele
referitoare la documentele, datele sau informa iile, altele decât cele de interes public;
(h) s în tiin eze eful ierarhic de îndat ce au luat cuno tin de existen a unor
nereguli, abateri, greut i sau lipsuri în leg tur cu locul lor de munc , propunând, pe cât
posibil i solu ii de remediere;
Art.9. Gestionarii sau persoanele cu atribu ii de gestionar ( ef
laborator/departament, secretar/ ef catedr etc.) au urm toarele obliga ii specifice,
referitoare la recep ia mijloacelor fixe:
(a) s anun e personal, în mod operativ comisia de recep ie i s semneze, în
prezen a acesteia, documentele de intrare în gestiune;
(b) s se prezinte personal la Serviciul Contabilitate pentru atribuirea numerelor de
inventar pentru mijloacele fixe prev zute în procesul-verbal de recep ie;
(c) s solicite Biroului Senatului Universit ii din Oradea numirea unui specialist
pentru verificarea/recep ia acelor bunuri ale c ror caracteristici nu le cunosc.
Capitolul III
ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNC
Art.10. Programul de lucru al studen ilor, al cadrelor didactice, al personalului
didactic-auxiliar i al celui administrativ se stabile te de c tre Biroul Senatului, în
func ie de necesit ile privind realizarea programelor de activitate ale tuturor locurilor
de munc în condi ii de eficien .
Art.11. Programul de lucru este, de regul , unitar pentru întregul personal, dar
pentru angaja ii cu sarcini specifice (portari, telefoni ti etc.), programul de lucru poate fi
diferit.
Art.12. Durata normal a timpului de munc este de opt (8) ore pe zi, patruzeci
(40) de ore pe s pt mân , realizate prin s pt mâna de lucru de cinci (5) zile.

4

Art.13. Pentru personalul de la Bibliotec , programul de lucru se desf oar
conform orarului stabilit de conducerea acestui compartiment.
Art.14. Biroul Senatului Universit ii din Oradea poate schimba programul de
lucru, în func ie de necesit i i de sarcinile de serviciu. În cazul în care procesul
didactic este organizat sâmb ta, pentru personalul didactic i alte categorii de angaja i,
se va asigura acordarea timpului liber corespunz tor într-una din zilele lucr toare ale
s pt mânii f r a se considera prin aceasta c se încalc dispozi iile art.10 din prezentul
regulament. Dac este necesar, angaja ii pot desf ura activit i dup programul de lucru
în baza unui ordin de serviciu semnat de eful ierarhic, pentru a fi recunoscut ca timp de
recuperat.
Art.15. Zilele de repaos s pt mânal se asigur pentru toate persoanele încadrate
în munc , sâmb ta i duminica. Pentru categoriile de angaja i care lucreaz în zilele de
sâmb t i duminic peste num rul de 40 de ore s pt mânale se va acorda timp liber
corespunz tor în urm toarele 30 de zile, chiar i în zilele lucr toare, în caz contrar
procedându-se la compensarea în bani conform dispozi iilor legale.
Art.16. Munca peste durata normal a timpului de lucru poate fi prestat numai
dac efectuarea orelor suplimentare a fost dispus de conduc torul institu iei/ eful
ierarhic, cu acordul salariatului, f r a dep i 360 de ore anual.
Art.17. Eviden a prest rii muncii suplimentare se ine pe baza pontajului lunar,
cu indicarea orelor suplimentare lucrate i viza efului locului de munc .
Art.18. Angaja ii care nu respect aliniatele anterioare i savâr esc diverse
abateri vor suporta consecin e disciplinare, conform cu Regulamentul de ordine
interioar al Universit ii din Oradea.
Capitolul IV
DISPOZI II FINALE

Art.19. Prezentul Regulament intern a fost discutat i aprobat în edin a
Consiliului facult ii din data de 12.XII.2007.
Art.20. Conducerea Facult ii de Arhitectur i Construc ii este obligat s
aduc la cuno tin a subalternilor prevederile prezentului Regulament intern.
Art.21. Regulamentul intern poate fi modificat, potrivit procedurii prev zute
pentru întocmirea lui, ori de câte ori necesit ile de organizare i disciplina muncii din
Facultatea de Arhitectur i Construc ii o cer.
Art.22. Prezentul Regulament intern intr în vigoare începând cu 1 ian.2008, de
la data semn rii lui de c tre Decanul Facult ii de Arhitectur i Construc ii i de c tre
pre edintele sindicatului „Corpul Profesional Universitar” (C.P.U.) - Oradea.
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