
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN 
BUCURE~TI 

UNIUNEA SINDICATELOR CADRELOR 
DIDACTICE DIN UNIVERSITATEA 

POLITEHNICA DIN BUCURE~TI 

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA. LA NIVELUL UNIVERSITA.TII 
POLITEHNICA DIN BUCURESTI 

In temeiul drepturilor garantate de Constitutia Romaniei, a Legii nr. 112011 precum ~i al 
art. 128 ~i art.137-138 din Legea nr. 62/2011 , republicata, ~i al pct. 26 din Anexa la H.G. nr. 
1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011 , precum ~i a 
Contractului Colectiv de Munca la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate 
Invatamant Superior, inregistrat la Ministerul Muncii ~i Justitiei Sociale sub numarul 503/DDS 
din data de 21.06.2017 (CCM nr. 503/DDS/21.06.2017), a intervenit urmatorul Contract 

Colectiv de Mundi la nivelul UniversiHitii Politehnica din Bucure~ti, intre: 

1. Universitatea POLITEHNICA din Bucure~ti, reprezentata in comisia paritara de dialog 
pnn: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Prof. dr. ing. Valentin NAVR.A..PESCU 
Prof. dr. ing. George DARIE 
Prof. dr. ing. Comeliu BURlLEANU 
Prof. dr. ing. Nicolae T ApU$ 
Dir. Gen. Mihai CORocAESCU 
Cons. jur. Flavia MAN TEA STANESCU 

2. Uniunea Sindicatelor Cadrelor Didactice din Universitatea Politehnica din Bucure~ti, 
reprezentata in comisia paritara de dialog prin: 

1. Prof. dr. ing. Gina Florica STOlCA 
2. Conf. dr. ing. Mihai BUTU 
3. Conf. dr. ing. Florin BAClU 
4. Prof. dr. ing. lonel PI$A 
5. Conf. dr. ing. Constantin NEGUTU 
6. Tehn. Mariana BUC$OlU 

CAPITOLULI 
DISPOZITII GENERALE 

Art. 1. (1) Partile contractante recunosc ~i accepta pe deplin ca sunt egale ~i libere in negocierea 
Contractului Colectiv de Mundi la nivelul UniversWitii Politehnica din Bucure~ti ~i se 
obliga sa respecte prevederile acestuia. 
(2) Partile convin sa colaboreze pentru apararea drepturilor constitutionale ale angajatilor, 
impotriva oricaror prevederi, ordine sau chiar legi care ingriidesc sau atenteaza la acestea. 
(3) Relatiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii ~i al bunei-credinte. Pentru buna 
desIa~urare a relatiilor de munca, participantii la raporturile de munca se vor informa ~i se vor 
consulta reciproc, in conditiile legii ~i ale contractului colectiv de munca. 
Art. 2. Termenul angajator desemneaza: 
- Universitatea Politehnica din Bucure~ti, reprezentata prin Rector. 



Termenul unitate, in conformitate cu prevederile art. 1 lit. k, din Legea nr. 62/2011, republicata, 
desemneaza: 
- Institulia de invalamant superior - Universitatea Politehnica din Bucure~ti. 
Art. 3. (1) Contractul Colectiv de Munca la nivelul Universitatii Politehnica din Bucure~ti, 
denumit in continuare contract colectiv, are ca scop stabilirea drepturilor ~i obligaliilor reciproce 
ale angajatorului ~i salarialilor ~i urmare~te promovarea ~i garantarea unor relalii de munca 
echitabile, de natura sa asigure proteclia sociala a salarialilor. 
(2) Prezentul contract colectiv stabile~te condiliile specifice de munca, determinate conform 
legii, drepturile ~i obligaliile partilor. Angaj atorul ~i salarialii au to ate drepturile ~i obligaliile 
care decurg din legislalia in vigoare. 
(3) Partile contractante asigura aplicarea prevederilor contractului colectiv de munca la nivel de 
unitate Universitatea Politehnica din Bucure~ti, in condiliile legii. 
(4) Angajatorul recunoa~te libera exercitare a dreptului sindical, a libe1ialii de opinie a fiecarui 
salariat conform Constituliei Romaniei, legislaliei nalionale, precum ~i a convenliilor 
internalionale pe care Romania le-a ratificat. 
(5) La angajare ~i la stabilirea drepturilor individuale, angajatorul respecta dispoziliile legale in 
vigoare privind aplicarea principiului egalitalii de tratament fala de toli salarialii, rara 
discriminare. 
(6) Orice salariat care presteaza 0 munca beneficiaza de condilii de munca adecvate activitalii 
desra~urate, de proteqie sociala, de securitate ~i sanatate in munca, pre cum ~i de respectarea 
demnitalii ~i a con~tiinlei sale, rara discriminari bazate pe criterii de sex, orientare sexuala, 
varsta, apartenenla nalionala, rasa, culoare, etnie, religie, oPliune politica, origine sociala, 
handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenla ori activitate sindicala. 
(7) Principiul plalii egale pentru munca egala implica, pentru aceea~i munca sau pentru 0 munca 

pentru care este atribuita 0 valoare egala, eliminarea, cu privire la toate elementele ~i condiliile 
de remunerare, a oricarei discriminari directe sau indirecte. 
(8) Tuturor salarialilor care presteaza 0 munca Ie sunt recunoscute dreptulla plata egala in raport 
cu munca prestata, dreptulla negocieri colective, dreptulla proteqia datelor cu caracter personal, 
pre cum ~i dreptulla proteqie impotriva concedierilor nelegale. 
Art. 4. (1) Partile se obliga ca, in perioada de aplicare a prezentului contract colectiv, sa nu 
inilieze ~i sa nu suslina promovarea unoI' acte normative sau a altor dispozilii care ar conduce la 
diminuarea drepturilor care decurg din legislalia specifica invalamantului, in vigoare la data 
inregistrarii acestui contract. 
(2) Universitatea Politehnica din Bucure~ti se obliga sa nu inilieze nici un act normativ ~i/sau act 
administrativ cu caracter normativ care prive~te relaliile de munca, rara consultarea Uniunii 
Sindicatelor Cadrelor Didactice din Universitatea Politehnica din Bucure~ti. 
(3) Eventualele completari ale prezentului contract colectiv vor face obiectul unor noi negocieri. 
Art. 5. Negocierea contractului colectiv de munca la nivelul Universitatii Politehnica din 
Bucure~ti se face de catre Uniunea Sindicatelor Cadrelor Didactice din Universitatea Politehnica 
din Bucure~ti - sindicat reprezentativ ~i produce efecte pentru tOli salarialii Universitalii 
Politehnica din Bucure~ti, conform art. 51 ~i art. 134 din Legea nr. 62/2011, republicata. 
Art. 6. (l) In situaliile in care, in privinla drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv, 
intervin reglementari legale mai favorabile salarialilor, acestea vor face parte, de drept, din 
contract. 
(2) Interpretarea clauzelor contractului se face prin consens. Daca nu se realizeaza consensul, 
clauza se interpreteaza potrivit regulilor dreptului comun. Daca ~i dupa aceasta exista divergenle, 
interpretarea clauzelor se va face in sensul favorabil salarialilor, in limitele legii. 
Art. 7. Orice propunere de modificare a drepturilor ~i obligatiilor personalului din Universitatea 
Politehnica din Bucure~ti se va face prin consultarea Uniunii Sindicatelor Cadrelor Didactice din 
Universitatea Politehnica din Bucure~ti. 
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Art 8. (1) Pi'h1ile convin sa sarbatoreasca pe 5 Octombrie - Ziua Mondiala a Educatiei , 
organizand impreuna, in timpul programului de lucru, manifestari specifice, dedicate acestui 
eveniment. 
(2) Paqile convin sa sarbatoreasca pe 19 noiembrie - Ziua Nationala a Cercetatorului, organizand 
impreuna, in timpul programului de lucru, manifestari specifice, dedicate acestui eveniment. 
3) Paqile convin sa sarbatoreasca Ziua Universitatii Politehnica din Bucure~ti ~i sa organizeze 
impreuna POLIFEST. 
Art 9. (1) In luna septembrie a fiecarui an, semnatarii prezentului contract colectiv vor avea 
obligatoriu 0 intrunire a comisiei paritare. In cadrul acestei ~edinte partile se VOl' consulta in 
vederea elaborarii strategiei anuale de dezvoltare a Universitatii Politehnica din Bucure~ti. 
(2) Este interzisa orice imixtiune a autoritatilor publice, sub orice forma ~i modalitate, in 
negocierea, incheierea, executarea, modificarea ~i incetarea contractelor colective de munca. 
(3) La incheierea contractul ui colectiv de munca, prevederile legale referitoare la drepturile 
angajatilor au un caracter minimal. 
(4) Contractul colectiv de munca nu poate contine c1auze care sa stabileasca drepturi la un nivel 
inferior celor stabilite prin contractul colectiv de munca incheiat la nivel superior. 
(5) Contractul colectiv de munca se negociaza, in condiliile legii, dupa aprobarea bugetului de 

venituri ~i cheltuieli de catre ordonatorul principal de credite. Raspunderea pentru incheierea 
contractelor colective de munca cu nerespectarea prevederilor legale revine angajatorului. 

CAPITOLUL II 
INCHEIEREA, EXECUTAREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI 

INCETAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA 

Art. 10. (1) Initiativa negocierii apaqine angajatorului daca acesta initiaza negocierea colectiva 
cu cel putin 45 de zile calendaristice inaintea expirarii contractului colectiv de munca sau a 
expirarii perioadei de aplicabilitate a c1auzelor stipulate in actele aditionale ale contractului 
colectiv de munca sau la cererea scrisa a organizatiei sindicale reprezentative sau a 
reprezentantilor angajatilor, in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea 
solicitarii. In scopul asigurarii participarii la negocierea contractelor colective de munci:'l 
angajatorul va transmite tuturor paqilor indreptatite sa negocieze contractul colectiv de munca 
anuntul privind intentia de incepere a negocierilor colective. In cazul in care acesta nu a initiat 
negocierile in conformitate cu prevederile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 62/2011, organizatia 
sindicala care initiaza negocierile va transmite tuturor paqilor indreptatite sa participe la 
negociere anuntul privind intentia de incepere a negocierilor colective. 
(2) Neinvitarea la negocieri a tuturor partilor indreptatite sa negocieze contractul colectiv de 
munca constituie motiv de neimegistrare a contractului colectiv de munca negociat. 
(3) Anuntul prevazut la alin. (1) va fi transmis in forma scrisa tuturor paqilor indreptatite sa 
negocieze contractul colectiv de munca, cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii 
negocierilor. Acestea vor confirma in scris primirea respectivului anunt ~i acceptarea sau refuzul 
participarii la negociere. Lipsa unui raspuns scris, coroborata cu prezentarea dovezii de invitare 
la negocieri, va fi interpretata ca refuz de participare la negocieri. 
(4) Durata negocierii colective nu poate depa~i 60 de zile calendaristice decat prin acordul 
pa11ilor. 
(5) Prezentul contract colectiv se incheie pe 0 durata de 12 luni ~i intra in vigoare la data 
imegistrarii acestuia la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucure~ti, cu posibilitatea de 
prelungire. 
(6) Daca niciuna dintre pa11i nu are initiativa renegocierii lui cu minim 45 zile inainte de data 
expirarii, contractul se prelungqte de drept cu un an, in conditiile Legii m. 62/2011. 
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Art. 11. (1) Clauzele prezentului contract colectiv pot fi modificate pe palTursul executarii lui, 
ori de cate ori convin partile semnatare, in conformitate eu prevederile art. 149 din Legea nr. 
62/2011, republicata. 
(2) Cererea de modificare se aduce la cuno~tinla celeilalte parti, in scris, cu cel pulin 30 de zile 
inainte de data propusa pentru inceperea negocierii. 
(3) In perioada de depunere a cererii de modificare ~i pe perioada negocierilor in vederea 
modificarii contractului, Universitatea Politehnica din Bucurqti se obliga sa nu inilieze ~i sa nu 
emita acte normative ~i/sau administrative cu caracter normativ care sa inca1ce prevederile 
prezentului contract colectiv de munca precum ~i sa nu efeetueze concedieri colective din motive 
neimputabile salarialilor, iar Uniunea Sindicatelor Cadrelor Didactice din Universitatea 
Politelmica din Bucurqti se obliga sa nu declan~eze confliete de interese, conform Legii nr. 
62/2011, republicata. 
(4) Modificarile aduse contractului colectiv de munca se comunica in scris Inspectoratul 
Teritorial de Munca Bucurqti ~i devin aplicabile de la data inregistrarii la Inspectoratul 
Teritorial de Munca Bucure~ti. 
Art. 12. Aplicarea contractului colectiv de munca poate fi suspendata prin acordul de voinla al 
partilor sau in caz de forta majora. 
Art. 13. Prezentul contract colectiv inceteaza: 
- la implinirea termenului pentru care a fost incheiat, daca parlile nu conVll1 la prelungirea 
aplicarii acestuia sau nu opereaza prelungirea de drept; 
- prin acordul partilor. 
Art. 14. (1) Pentru rezolvarea problemelor care apar in aplicarea prevederilor prezentului 
contract colectiv, partile convin sa constituie comisia paritara la nivel de universitate. 
(2) Hotanlrile comisiei pari tare sunt obligatorii pentru parti ~i vor fi aduse la cuno~tinla 

salarialilor prin afi$are, prin tiparire sub forma de bro~ura sau pe pagina web a universitatii. 
(3) In cazul in care comisia paritara nu va soluliona problemele care apar in aplicarea prezentului 
contract in termen de 15 zile de la data intrunirii, sindicatul ~i/sau salariatii au dreptul de a se 
adresa instanlelor judecatore~ti, in conformitate cu prevederilor Legii nr. 62/2011, republicata. 
(4) Atribuliile, componenta, organizarea ~i functionarea comisiilor pari tare sunt stabilite prin 
regulamentul anexa la prezentul contract colectiv. 
Art. 15. (1) Executarea prezentului contract este obligatorie pentru parti. 
(2) Neindeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract colectiv atrage raspunderea 
pa11ilor care se fac vinovate de aceasta. 

CAPITOLUL III 
TIMPUL DE MUNCA SI TIMPUL DE ODIHNA 

Art. 16. (1) Durata normal a a timpului de munca pentru salariatii cu norma intreaga este de 8 
ore/zi, 40 ore/saptamana, realizate prin saptamana de lucru de 5 zile (conform art. 112 din Codul 
Muncii). 
(2) Durata timpului de munca, inc1uzand orele suplimentare, poate fi pre lung ita peste 
48h1saptamana cu incadrarea in perioada de referinta de cel mult 12 luni. La stabilirea perioadei 
de referinta nu se iau in calcul durata concediului de odihna anual ~i situatiile de suspendare a 
contractului individual de munca. 
(3) De comun acord angajat-angajator, se pot desIa~ura activitali specifice domeniului didactic ~i 
de cercetare ~i in zilele de sambata ~i duminica, cu respectarea prevederilor legale. 
(4) Munca prestata in afara duratei normale a timpului de rnunca saptamanal este considerata 

rnunca suplimentara. 
(5) Salarialii U.P.B. pot incheia mai multe contracte individuale de munca, beneficiind de 
salariul corespunzator pentru fiecare dintre ele, conform art. 35 din Codul Muncii. 
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Art. 17. (1) Activitatile corespunzatoare pentru personalul din Universitatea Politelmica din 
Bucure~ti sunt cele prevazute in fi~a postului elaborata de angajator cu consultarea Uniunii 
Sindicatelor Cadrelor Didactice din Universitatea Politelmica din Bucure~ti. 
(2) Norma didactica a personalului didactic de predare din invatamantul superior cuprinde 
activitatile mentionate in mi. 287 din Legea nr. 1/2011, cu l110dificarile ~i completarile ulterioare. 
Norma didactica saptamanala se cuantifica in ore conventionale ~i este de cel mult 16 ore 
conventionale saptamanal, calculate ca medie pe cele doua sel11estre. 
(3) Norma de cercetare a personalului didactic de predare ~i de cercetare cuprinde activitati 
specifice, stabilite in fi~a individuala a postului de catre angajator. 
Art. 18. (1) In functie de conditii, in Universitatea Politehnica din Bucure~ti, comisia pari tara 
convine asupra unui orar flexibil de lucru, precum ~i asupra l11odalitatilor concrete de aplicare a 
acestuia. 
(2) Orele de incepere ~i de terminare a programului de lucru vor fi stabilite prin regulamentul 
intern, aprobat la nivelul Universitatea Politelmica din Bucure~ti, cu acordul reprezentantilor 
Uniunii Sindicatelor Cadrelor Didactice din Universitatea Politelmica din Bucure~ti. 
(3) Stabilirea programului flexibil de lucru nu afecteaza drepturile prevazute in contractul 
co1ectiv de munca. 
(4) Munca suplimentara prestata peste programul normal de lucru, pre cum ~i munca prestata in 
zile1e de sarbatori legale, repaus saptamanal ~i in alte zile in care, in conformitate cu legea, nu se 
lucreaza, se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa 
efectuarea acesteia. 
(5) In cazul in care compensarea prin ore lib ere platite nu este posibila in termenul prevazut la 
alin. (4), munca suplimentara prestata peste programul normal de lucru va fi platita in luna 
urmatoare cu un spor de 75 % din salariul de baza, corespunzator orelor suplimentare 
effectuate,in conformitate cu legislatia in vigoare. 
(6) In cazulin care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut la 
alin. (4), munca suplimentara prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale ~i in 
celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare nu se lucreaza, va fi platita in 
luna urmatoare cu un spor de 100 % din salariul de baza, corespunzator orelor suplimentare 
efectuate, in conformitate cu legislatia in vigoare. 
(7) Plata muncii in conditiile alin. (5) ~i (6) se poate face numai dad efectuarea orelor 
suplimentare a fost dispusa de ~eful ierarhic in scris, rara a se depa~i 360 de ore anual. In cazul 
prestarii de ore suplimentare peste un numar de 180 de ore anual, este necesar acordul 
sindicatelor reprezentative sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, potrivit legii. 
(8) La locurile de munca la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa, potrivit legii, 
sub 8 ore pe zi, depa~irea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind 
obligatorie compensarea cu timp liber corespunzator. 
(9) Prevederile prezentului articol nu se aplica persoanelor salarizate prin plata cu ora, prin 
cumul de functii ori persoanelor angajate cu timp partial, conform Legii nr. 153/2017, art. 21, 
capitolul 2, sectiunea 3. 
(10) Angajatorul are obligatia de a aduce la cuno~tinta salariatilor programul de munca ~i modul 
de repartizare a acestuia pe zile, prin afi~are la sediul sau, la loc vizibil. 
(11) Pentru anumite sectoare de activitate sau profesii se va stabili un program de lucru inegal 
(maximum 12 oreizi, urmate de 0 perioada de repaus de 24 de ore), in cadrul saptamanii de lucru 
de 40 de ore, conform Legii nr. 53/2003 art. 113 ~i art. 114, la propunerea serviciilor interesate ~i 
cu acordul persoanei respective. 
Art. 19. Salariatii pot fi solicitati sa presteze ore suplimentare numai cu acordul lor. Durata 
maxima legala a timpului de munca nu poate depa~i 48 de ore/saptamana, inc1usiv orele 
suplimentare. 
Art. 20. (1) Personalul care, potrivit programului normal de lucru, i~i desra~oara activitatea intre 
orele 22,00 ~i 6,00 beneficiaza, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor pentru munca 
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prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, 
indemnizatia de incadrare, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din 
timpul normal de lucru. 
(2) Sporul de noapte nu se ia in calcul la determinarea limitei sporurilor, compensatiilor, 
primelor, premiilor ~i indemnizatiilor prevazute la art. 25 din Legea ill. 153/2017. 
(3) Salariatii care urmeaza sa desTa~oare cel putin 3 ore de munca de noapte sunt supu~i unui 
examen medical gratuit inainte de inceperea activitatii ~i, dupa aceea, periodic, conform unui 
Regulament elaborat de Ministerul Educatiei Nationale cu consultarea F.N.S. "Alma Mater". 
(4) Salariatii care desTa~oara munca de noapte ~i au probleme de sanatate recunoscute ca avand 
legatura cu aceasta vor fi trecuti la 0 munca de zi pentru care sunt apti. 
Art. 21. (1) Personalul nedidactic ~i didactic auxiliar are dreptulla 0 pauza de masa de minimum 
15 minute ~i maximum 30 minute care se include in programul de lucru. 
(2) Programul de efectuare a pauzei de masa se stabile~te prin regulamentul intern. 
Art. 22. Salariatii care renunta la concediullegal pentru cre~terea copilului in varsta de pana la 2 
ani, respectiv 3 ani, pentru copiii cu handicap/necesitati deosebite atestate medical, beneficiaza 
de reducerea duratei normale de lucru cu 2 oreizi potrivit 1egii, Tara ca aceasta sa Ie afecteze 
salariile de baza ~i vechimea. 
Art. 23. Salariatii care au in ingrijire copii in varsta de pana la 6 ani, respectiv pana la 7 ani 
(copii cu handicap/necesitati deosebite atestate medical), la recomandarea medicului, pot lucra in 
program de minimum 112 norma, Tara sa Ii se afecteze calitatea de salariat ~i vechimea integral a 
in muncalinvatamant. 
Art. 24. (1) La cererea salariatei in cauza, angajatorul va permite efectuarea controalelor 
medicale in timpul programului de lucru femeilor insarcinate, conform recomandarilor medicului 
care urmare~te evolutia sarcinii, Tara a Ie fi afectate drepturile salariale. 
(2) Sa:lariatele care beneficiaza de dispozitiile alin. (l) sunt obligate sa faca dovada ca au efectuat 
controalele medicale. 
Art. 25. (l) Salariatele, incepand cu luna a V -a de sarcina, precum ~i cele care alapteaza, nu vor 
fi repartizate la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise in 
delegatii ~i nu vor fi deta~ate deceit cu acordul lor ~i nu vor fi concediate pentru motive care nu 
tin de persoana lor. 
(2) Salariatele mentionate la alin. (l) beneficiaza ~i de masurile de protectie prevazute de O. U. G. 
ill. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata prin Legea ill. 25/2004, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare. 
Art. 26. (l) Salariatii au dreptul, in baza unui contract individual de munca, intre 2 zile de 
munca, la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive. 
(2) In fiecare saptamana, salariatii au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, de regula, sambata 
~i duminica. 
(3) In cazul in care activitatea la locul de munca nu poate fi intrerupta in zilele de sambata ~i 
duminica, zilele de repaus vor fi acordate in timpul saptamanii. In aceasta situatie salariatii vor 
beneficia de un spor la salariu de 100 % din salariul de baza pentru orele de mund efectuate in 
zilele de sambata ~i duminica. 
(4) Dupa 12 ore de munca urmeaza 24 ore de repaus conform contractului individual de munca. 
(5) Sunt zile nelucratoare: 
- zilele de repaus saptamanal; 
- 1 ~i 2 Ianuarie; 
- 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane; 
- 8 martie (pentru femei), cu recuperare; 
- 19 noiembrie (pentru barbati), cu recuperare; 
- prima, a doua ~i a treia zi de Pa~te; 
- 1 Mai; 
- 1 Iunie; 
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- prima ~i a doua zi de Rusalii; 
- 15 August - Adormirea Maicii Domnului; 
- 30 Noiembrie - Sf. Apostol Andrei cel Intai Chemat, Ocrotitorul Romaniei; 
- 1 Decembrie; 
- 25 ~i 26 Decembrie; 
- doua zile lucratoare, pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, decIarate astfel de 
cultele religioase legale, altele decat cele cre~tin-ortodoxe, pentru persoanele apartinand acestor 
culte; 
- alte zile libere decIarate conform legii. 
(6) salariatii care sunt nevoiti sa lucreze in zilele dec1arate sarbatori legale trebuie sa beneficieze 
de timp liber corespunzator. 
Art. 27. (l) Dreptul la concediul de odilma anual platit este garantat de lege. Pentru personalul 
didactic auxiliar ~i nedidactic concediul de odihna se acorda in functie de vechimea in munca, 
astfel: 
- pana la 5 ani vechime - 21 de zile lucratoare; 
- intre 5 ~i 15 ani vechime - 24 de zile lucratoare; 
- peste 15 ani vechime - 28 de zile lucratoare. 
(2) Perioada de efectuare a concediului de odilma pentru fiecare grupa de salariati se stabilqte de 
catre consiliul de administratie sau de catre senatul universitatii impreuna cu sindicatul 
reprezentativ de la nivelul Universitatea Politelmica din Bucure~ti, pana la data de 15 octombrie. 
(3) Personalul Universitatii Politelmica din Bucure~ti beneficiaza de dreptul la concediul de 
odilma, primind 0 indemnizatie de concediu de odihna calculata conform prevederilor legale 
aplicabile personalului platit din fonduri publice, conform prevederilor Legii nr. 153/2017. 
(4) Indemnizatia de concediu se acorda salariatului la termenul de plata al salariului. 
(5) Personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic ~i de cercetare din Universitatea 
Politelmica din Bucure~ti beneficiaza de un concediu de odilma suplimentar de 10 zile 
lucratoare, conform hotararii Comisiei Paritare. 
(6) La solicitarea salariatului, concediul de odihna poate fi efectuat fractionat, in conditiile legii. 
(7) Se considera activitate, maximum 16 zile calendaristice, pentru personalul didactic care 
insote~te studentii in practica sau la altfel de activitati (concurs uri, olimpiade, ~coli de vara, 
excursii de studii, stagii de pregatire), care se organizeaza in perioada vacantelor. 
(8) Daca din motive neimputabile salariatului acesta nu ~i-a efectuat integral concediul de odihna 
pe anul in curs, restul de concediu se va acorda in urmatoarele 18 luni incepand cu anul urmator 
celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual, conform Codului Muncii, in 
perioada solicitata de salariat. 
(9) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau 
limitari. 
(l0) Compensarea in bani a concediului de odilma neefectuat este permisa numai in cazul 
incetarii contractului individual de munca. 
Art. 28. (l) Salariatii au dreptulla zile libere platite in cazul unor evenimente familiale deosebite 
sau in alte situatii, dupa cum urmeaza: 
a) casatoria salariatului - 5 zile lucratoare; 
b) na~terea unui copil - 5 zile lucratoare, plus inca 10 zile lucratoare in cazul tatalui, 

daca acesta a urmat un curs de puericultura, Iacand dovada efectuarii acestuia; 
c) casatoria unui copil - 3 zile lucratoare; 
d) decesul sotului/sotiei sau al rude 1 or pana la gradul III inc1usiv (copil, parinti, bunici, 

frati/surori) ale salariatului - 5 zile lucratoare; 
e) schimbarea locului de munca cu schimbarea domiciliului/re~edintei - 5 zile lucratoare; 
f) schimbarea domiciliului - 3 zile lucratoare; 
g) decesul socrilor salariatului - 3 zile lucratoare. 
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h) ingrijirea sanata-!ii copilului - 1 zi lucratoare (pentru familiile cu 1 copil sau 2 copii), respectiv 
2 zile lucratoare (pentru familiile cu 3 sau mai multi copii), pentru efectuarea de investigatii 
medicale, in baza unor documente justificative. 
i) donarea de sange - 2 zile lucratoare. 
(2) In situatiile in care evenimentele familiale deosebite prevazute la alin. (1) intervin in perioada 
efectuarii concediului de odihna, acesta se suspenda ~i va continua dupa efectuarea zilelor libere 
platite. 
(3) Personalul care asigura suplinirea salariatilor prevazuti la alin. (1) va fi remunerat 
corespunzator, in conditiile legii. 
Art. 29. (1) Pentru rezolvarea unoI' situatii personale, salariatii au dreptulla maximum 30 de zile 
lucratoare concediu lara plata, acordate de conducatorul institutiei. Durata concediului lara plata 
se stabile~te prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin Regulamentul pentru acordare 
concedii lara plata, redactat de comisia paritara ~i aprobat de consiliul de administratie al U.P .B. 
(art. 153, Legea nr. 53/2003). 
(2) Salariatii care urmeaza, completeaza, i~i finalizeaza studiile, precum ~i cei care se prezinta la 
concursul pentru ocuparea unui post sau functie in invatamant, au dreptul la concedii lara plata 
pentru pregatirea examenelor sau a concursului, a caror durata insumata nu poate depa~i 90 de 
zile lucratoare pe an calendaristic; aceste concedii reprezinta vechime in muncalinvatamant. 
(3) Salariatii beneficiaza ~i de alte concedii lara plata, pe durate determinate, stabilite prin 
acordul partilor. 

CAPITOLUL IV 
SALARIZAREA SI ALTE DREPTURI SALARIALE 

Art. 30. (1) Conducerea Universitatii Politehnica din Bucure~ti se obliga sa intreprinda 
demersurile necesare pentru salarizarea la timp a intregului personal. 
(2) Angajatorul este obligat sa asigure conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat a 
sarcinilor conform fi~ei postului. In cazul neindeplinirii acestor conditii, salariatul va primi 
numai salariul de baza, pentru timpul cat nu i~i indeplinqte sarcinile din vina angajatorului. 
Art. 31. (1) Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca, fiecare salariat are 
dreptulla un salariu exprimat in bani. 
(2) Salariul brut cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, premiile, precum ~i alte 
drepturi bane~ti corespunzatoare fiecarei categorii de personal, conform Legii nr. 153/2017, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 
(3) Salariul de baza este reglementat in conformitate cu Legea nr. 153/2017, art. 38 alin. 3,4, 5, 
6 ~i 7, art. 39 alin. 1 ~i alin. 2, precum ~i anexele acestei legi, privind salarizarea personalului 
platit din fonduri publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 
(4) Salariile se platesc inaintea oricaror alte obligatii financiare ale angajatorilor catre te11i. 
(5) La stabilirea ~i la acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, 
orientare sexuala, varsta, apartenenta national a, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, 
origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate 
sindicala. 
Art. 32. (1) Salariile de baza sunt diferentiate pe funqii, grade/trepte ~i gradatii. 
(2) Fiecarei functii, fiecarui grad/treapta profesionala ii corespund 5 gradatii, corespunzatoare 
tran~elor de vechime in munca. 
(3) Salariile de baza pentru functiile de executie sunt la gradatia O. 
(4) Tran~ele de vechime in munca in functie de care se acorda cele 5 gradatii, pre cum ~i cotele 
procentuale corespunzatoare acestora, calculate la salariul de baza avut la data indeplinirii 
conditiilor de trecere in gradatie ~i incluse in acesta, sunt urmatoarele: 
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a) gradatia 1 - de la 3 ani la 5 ani - ~i se determina prin majorarea salariului de baza prevazut in 
anexele la Legea nr. 153/2017 cu cota procentuala de 7,5%, rezultand noul salariu de baza; 
b) gradatia 2 - de la 5 ani la 10 ani - ~i se determina prin majorarea salariului de baza avut cu 
cota procentuala de 5%, rezultand noul salariu de baza; 
c) gradatia 3 - de la 10 ani la 15 ani - ~i se determina prin majorarea salariului de baza avut cu 
cota procentuala de 5%, rezultand noul salariu de baza; 
d) gradatia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - ~i se determina prin majorarea salariului de baza avut cu 
cota procentuala de 2,5%, rezultand noul salariu de baza; 
e) gradatia 5 - peste 20 de ani - ~i se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota 
procentuala de 2,5%, rezultand noul salariu de baza. 
(5) Gradatia obtinuta se acorda cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-au 
implinit conditiile de acordare. 
(6) Pentru personalul nou-incadrat, salariul de baza se determina prin aplicarea succesiva a 
majorarilor prevazute la alin. (4), corespunzator gradatiei detinute (conform Legii nr. 153/2017, 
art. 10, capitolul 2, sectiunea 1). 
(7) Pentru functiile didactice auxiliare la care gradulltreapta profesionala nu mai apare in anexa 
la Legea nr. 153/2017, salariul de baza se va stabili la gradatia corespunzatoare vechimii in 
munca de la gradulltreapta profesionaIa imediat superiorlsuperioara functiei pe care era incadrata 
persoana. 
Art. 33. (1) Personalul didactic din invatamant beneficiaza de gradatie de merit, acordata prin 
concurs. Aceasta gradatie se acorda pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul 
institutiei de nivel superior ~i reprezinta 0 cre~tere cu 25% a salariului de baza detinut. Gradatia 
de merit se atribuie pe 0 perioada de 5 ani. 
(2) Metodologia ~i criteriile de acordare a gradatiei de merit se elaboreaza de catre senatul 
U.P.B .. 
(3) Pentru personalul didactic de predare, care nu beneficiaza de gradatia de merit prevazuta la 
alin. (1), se acorda, prin concurs, un spor de performanta academica. Acest spor se acorda pentru 
un numar de pana la 15% din posturile didactice de predare existente la nivelul institutiei de 
invatamant superior ~i reprezinta 10% din salariul de baza detinut. Sporul de performanta 
academica se atribuie pe 0 perioada de un an. Numarul de beneficiari, metodologia ~i criteriile de 
acordare a sporului de performanta academica se elaboreaza de catre senatul U.P.B. ~i se va plati 
exclusiv din venituri proprii. 
Art. 34. (1) Pentru personalul angaj at, consiliul de administratie poate stabili salarii diferentiate, 
cu 0 cre~tere de pana la 30% a salariului de baza detinut, in functie de specificul activitatii 
des:fa~urate ~i de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plati exclusiv din venituri 
proprii (conform anexei nr. I, Familia ocupationala de functii bugetare ,,!NV A.TA.MANT", 
Legea nr. 153/2017 1 conform legislatiei in vigoare). 
Art. 35. (1) Personalul care detine titlul ~tiintific de doctor beneficiaza de 0 indemnizatie lunara 
pentru titlul ~tiintific de doctor in cuantum de 50% din nivelul salariului de baza minim brut pe 
tara garantat in plata, daca i~i des:fa~oara activitatea in domeniul pentru care detine titlul. 
Cuantumul salarial al acestei indemnizatii nu se ia in caicul la determinarea limitei sporurilor, 
compensatiilor, prime lor, premiilor ~i indemnizatiilor prevazuta la art. 25, Legea nr. 153/2017. 
(2) In situatia cumulului de functii, indemnizatia prevazuta la alin. (1) se acorda, la cerere, numai 
de catre angajatorul unde beneficiarul are functia de baza declarata (conform Legii nr. 153/2017, 
art. 14, capitolul 2, sectiunea 2). 
Art. 36. Personalul didactic de predare poate primi un spor pentru conducatorii de doctorat de 
pana la 1 % pentru fiecare student-doctorand, dar nu mai mult de 10 % din salariul de baza 
(conform anexei nr. I, Familia ocupationala de functii bugetare ,,!NVA.TA.MANT", Legea nr. 
153/2017). 
Art. 37. Pentru personalul didactic de predare din invatamant se acorda un spor de 
suprasolicitare neuropsihica de 10% din salariul de baza, incepand cu data de 1 decembrie 2018, 
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conform anexei nr. I, Familia ocupationala de functii bugetare "INV AT AMANT", Legea nr. 
153/2017. 
Art. 38. (1) Salariul de baza pentru functiile de conducere se stabile~te de catre conducatorul 
institutiei publice, in raport cu responsabilitatea, complexitatea ~i impactul deciziilor impuse de 
atributiile corespunzatoare activitatii desIa~urate. 
(2) In salariul de baza pentru functiile de conducere atat la gradul I, cat ~i la gradul II, este 
inclusa gradatia aferenta tran~ei de vechime in munca, la nivel maxim, conform Legii nr. 
153/2017, art. 19, capitolul2, sectiunea 2. 
Art. 39. (1) Incepand cu 1 decembrie 2018, Universitatea Politelmica din Bucure~ti acorda 
obligatoriu, lunar, indemnizatii de hrana potrivit legii. 
(2) Indemnizatiile de hrana prevazute la alin. (1) se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat 
in luna anterioara, cu incadrarea in prevederile art. 25 alin. (l), conform Legii nr. 153/2017, art. 
18, capitolul 2, sectiunea 2. 
Art. 40. Pentru activitatea desIa~urata de persoanele cu handicap gray sau accentuat, in cadrul 
programului normal de lucru se acorda un spor de 15% din salariul de baza, conform Legii nr. 
153/2017, art. 22, capitolul 2, sectiunea 3, pe baza de cerere ~i documente justificative. 
Categoriile de persoane cu handicap care vor beneficia de acest spor sunt stabilite de legile in 
vigoare. 
Art. 41. (1) Universitatea Politelmica din Bucure~ti poate acorda lunar premii de excelenta 
pentru personalul care a participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitate in 
limita a 5% din cheltuielile cu salariile de baza, aferente personalului prevazut in statuI de 
funqii, sub conditia incadrarii in fondurile aprobate prin buget. 
(2) Premiile de excelenta se pot acorda in cursul anului personalului care a realizat sau a 
participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite, a participat la activitati cu caracter 
deosebit, a efectuat lucrari cu caracter exceptional ori a avut un volum de activitate ce depa~qte 
in mod semnificativ volumul optim de activitate, in raport de complexitatea sarcinilor, timlndu-se 
seama de evaluarea criteriilor prevazute la art. 8, Legea nr. 153/2017. Sumele neutilizate pot fi 
utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluia~i an bugetar. 
(3) Premiile de excelenta individuale lunare nu pot depa~i, anual, doua salarii de baza minim 
brute pe tara garantate in plata ~i se stabilesc de catre U.P.B., in limita sumelor aprobate in buget 
cu aceasta destinatie, in conditiile legii, avandu-se in vedere elementele prevazute la alin. (2), cu 
consultarea U.S.C.D., conform Regulamentului pentru acordare beneficii ~i premii, redactat de 
comisia paritara ~i aprobat de consiliul de administratie al U.P.B .. 
(4) Incepand cu data de 1 decembrie 2018, u.P .B. acorda, obligatoriu, 0 indemnizatie de vacanta. 
Modalitatea de acordare se stabile~te prin legile in vigoare. 
(5) Valoarea anuala a indemnizatiei de vacanta este la nivelul unui salariu de baza minim brut pe 
tara garantat in plata ~i se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in cursul anului 
calendaristic. 
(6) Indemnizatia de vacanta prevazuta la alin. (4) ~i (5) se acorda cu incadrarea in prevederile art. 
25 alin. (1), Legea nr. 153/2017. 
(7) Indenmizatia de vacanta nu se acorda persoanelor care ocupa functii de demnitate publica, 
alese ~i numite, conform Legii nr. 153/2017, art. 26, capito luI 2, sectiunea 3. 
Art. 42. Cadrele didactice care i~i finalizeaza teza de doctorat au dreptulla 6 luni de concediu 
platit, 0 singura data, cu aprobarea consiliului de administratie al institutiei de invatamant. 
Art. 43. Personalul didactic beneficiaza, in limita fondurilor alocate prin buget, din fonduri 
extrabugetare sau sponsorizari, de acoperirea integrala ori partiala a cheltuielilor de deplasare ~i 
de participare la manifestari ~tiintifice, cu aprobarea consiliului de administratie al institutiei de 
invatamant. 
Art. 44. Personalului angajat care nu dispune de locuinta in localitatea unde are postul, i se poate 
acorda un ajutor financiar de decontare a cheltuielilor de transport, cu aprobarea consiliului de 
administratie. 
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Art. 45. Universitatea Politehnica din Bucure~ti poate acorda din venituri proprii, prin hotanlri 
ale consiliului de administratie, ajutoare de inmormantare, ajutoare pentru bolile grave ~i 
incurabile, ajutoare pentru dispozitive medicale, ajutoare pentru na~tere, ajutoare pentru pierderi 
produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoare neimpozabile 
conform Legii nr. 227/2015, art. 76, cu completarile ulterioare. 
Art. 46. U.P.B. asigura resursa umana pentru a calcula ~i a depune: 
(1) Contributiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, ~i cele reprezentand contributii la scheme de pensii facultative, 
c1asificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de 
Supraveghere Financiara, administrate de catre entitati autorizate stabilite in state membre ale 
Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, suportate de angajator pentru 
angajatii proprii, in limita a 400 euro anual pentru fiecare persoana. 
(2) Prime Ie de asigurare voluntara de sanatate, precum ~i serviciile medicale furnizate sub forma 
de abonament, conform Legii nr. 95/2006, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
suportate de angajator pentru angajatii proprii, astfel incat la nivelul anului sa nu se depa~easca 
echivalentul in lei al sumei de 400 euro. 
Art. 47. In conditiile modificarii legii salarizarii personalului platit din fonduri publice, Legii nr. 
153/2017, precum ~i conform C.C.M. nr. 503/DDS/21.06.2017, Universitatea Politehnica din 
Bucure~ti va lua masurile necesare pentru acordarea drepturilor ce decurg din aceste acte. 
Art. 48. (1) Partile contractante convin ca personalul din universitate sa poata beneficia de 
urmatoarele beneficii ~i premii, conform C.C.M. nr. 503/DDS/21.06.2017: 
a) Prima de instalare, potrivit legii; 
b) La solicitarea consiliului de departament, salariatii care se pensioneaza vor primi 0 diploma 

de fidelitate pentru intreaga activitate desIa~urata in invatamant, cu mentiuni personalizate, 
care se inmaneaza in cadru festiv. Forma ~i continutul acestei diplome se stabilesc prin 
Regulament intern de catre Serviciul Relatii Publice; 

c) Universitatea poate acorda ajutoare sociale din venituri proprii, in conditiile legii. 
(2) Personalul din invatamant beneficiaza de tichete de cre~a, in conditiile legii. 
Art. 49. (1) Salariul este confidential, angajatorul avand obligatia de a lua masurile necesare 
pentru asigurarea confidentialitatii. 
(2) In vederea executarii obligatiilor prevazute la alin. (1) angajatorul va inmana lunar, in mod 
individual, un document din care sa reiasa drepturile salariale cuvenite pe luna respectiva. 
(3) Universitatea Politehnica din Bucure~ti se obliga sa depuna toate diligentele necesare pentru 
plata la timp a salariilor. 
(4) Plata salariului se efectueaza pentru toate sursele de finantare, pe data de 14 a lunii curente 
pentru luna precedenta, prin virament in contul de card bancar al salariatului. 
Art. 50. (1) Nici 0 retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor ~i conditiilor 
prevazute de lege. 
(2) Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria 
salariatului este scadenta, lichida ~i exigibila ~i a fost constatata ca atare printr-o hotanlre 
judecatoreasca definitiva ~i irevocabila (in cazul contestarii sale de catre salariat) sau prm 
angajament de plata. 
(3) In cazul pluralitatii de creditori ai salariatului va fi respectata urmatoarea ordine: 
a) obligatiile de intretinere, conform prevederilor legale; 
b) contributiile ~i impozitele datorate catre stat; 
c) daunele cauzate proprietatii publice prin fapte ilicite; 
d) acoperirea altor datorii. 
(4) Retinerile din salariu cumulate nu pot depa~i in fiecare luna jumatate din salariul net. 
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CAPITOLUL V 
S.AN.ATATEA SI SECURITATEA IN MUNC.A 

Art. 51. (1) Partile se obliga sa depuna toate eforturile pentru aplicarea riguroasa a sistemului 
institutionalizat prin legislatia in vigoare, in vederea ameliorarii permanente a conditiilor de 
munca. 
(2) Partile sunt de acord ca nici 0 masura de protectie a muncii nu este eficienta daca nu este 
cunoscuta, insu~ita ~i aplicata in mod con~tient de catre salariati. 
(3) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea ~i 

perfectionarea profesionala a salariatilor cu privire la normele de sanatate ~i securitate in munca. 
(4) In cazul in care, in procesul muncii, intervin schimbari care impun aplicarea unoI' noi norme 
de protectie a muncii, salariatii VOl' fi instruiti in conformitate cu noile norme. 
(5) Locurile de munca se c1asifica in locuri de munca cu conditii normale, deosebite ~i speciale, 
stabilite potrivit reglementarilor legale. 
(6) Locurile de munca cu conditii deosebite sunt stabilite in conformitate cu prevederile din 
Legea nr. 319/2006 privind securitatea ~i sanatatea in munca. 
Art. 52. (1) In raport cu conditiile de munca in care se desIa~oara activitatea, conditii periculoase 
sau vatamatoare, personalul salarizat poate primi un spor de pana la 15% din salariul de baza, 
corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective, cu respectarea prevederilor legale 
in vigoare. 
(2) Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului, pre cum ~i conditiile 
de acordare a acestora se stabilesc de catre U.P.B., cu consultarea U.S.C.D., in limita 
prevederilor din Regulamentul prevazut la art. 23 din Legea l1f. 153/2017, avand la baza 
buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest 
sens, conform anexei l1f. I, Familia ocupationala de funclii bugetare "lNV AT AMANT". 
Art. 53. (1) Angajatorul, impreuna cu sindicatul semnatar al contractului colectiv de munca, vor 
nominaliza locurile de munca, in vederea incadrarii acestora in locuri de munca cu conditii 
deosebite ~i speciale, in conditiile legii. 
(2) Angajatorul, impreuna cu sindicatul semnatar al contractului colectiv de munca, VOl' efectua 
evaluarea locurilor de munca nominalizate la alin. (1). 
(3) Angajatorul are obligatia de a depune la casa teritoriala de pensii, la definitivarea contractului 
colectiv, avizul inspectoratului teritorial de munca prin care se dovede~te incadrarea locurilor de 
munca in conditii deosebite ~i lista cuprinzand categoriile profesionale care lucreaza in aceste 
locuri de munca. Costul activitatii legate de obtinerea avizului inspectoratului teritorial de munca 
se suporta de catre angaj ator. 
(4) Nominalizarea salariatilor care i~i desIa~oara activitatea in locuri de munca in conditii 
deosebite se face de catre angajator impreuna cu sindicatul semnatar al contractului colectiv de 
munca. 
(5) Angajatorul este obligat sa supuna controlului medical periodic persoanele care i~i desIa~oara 
activitatea in conditii deosebite, asigurand fondurile necesare pentru efectuarea acestuia. 
(6) Incadrarea persoanelor in locuri de munca cu conditii speciale se va realiza in conditiile 
indeplinirii tuturor criteriilor mentionate la art. 2 alin. (1) din Hotararea de Guvem l1f. 

1025/2003. 
Art. 54. (1) Pentru prestarea activitatii in locuri de munca cu conditii grele, periculoase, nocive, 
vatamatoare, penibile sau altele asemenea, salariatii beneficiaza, dupa caz, in conditiile legii, de: 
sporuri la salariul de baza, durata redusa a timpului de lucru, alimentatie specifica, reducerea 
varstei de pensionare, echipamente ~i materiale de proteclie gratuite, concedii suplimentare 
conform art. 27 din prezentul contract colectiv de munca. 
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(2) Cuantumul sporului va fi propus de conducatorul locului de munca cu avizul sindicatului ~i 
consiliului de administratie ~i aprobarea senatului universitatii, pe categorii profesionale, 
conform legii. 
Art. 55. (1) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, echipamente de protectie individuala ~i 
colectiva, instruirea ~i testarea salariatilor cu privire la normele de sanatate ~i securitate a muncii. 
In acest scop, conducerea Universitatii Politehnica din Bucure~ti va prevedea in proiectul de 
buget sumele necesare pentru achizitionarea echipamentelor de protectie. 
(2) La cererea organizatiei sindicale, angajatorul va face dovada solicitarii sumelor necesare 
pentru achizitionarea echipamentelor, in cadrul comisiei pari tare. 
(3) In toate cazurile in care, in afara echipamentului prevazut de lege, angajatorul cere 0 anumita 
vestimentatie speciala ca echipament de lucru, contravaloarea acestuia se suporta de catre acesta 
din venituri proprii. 
(4) Incalcarea dispozitiilor legale privitoare la sanatatea ~i securitatea muncii atrage raspunderea 
disciplinara, administrativa, patrimoniala, civil a sau penala, dupa caz, potrivit legii. 
Nerespectarea obligatiilor ce revin angajatorilor privind proteqia muncii constituie contraventie 
sau infractiune, dupa caz, conform legii ~i normelor in vigoare. 
(5) Conform C.C.M. m. 503/DDS/21.06.2017, angajatorul este obligat sa supuna controlului 
medical anual intregul personal angajat, asigunlnd fondurile necesare pentru efectuarea anuala a 
unui set complet de analize ~i investigatii medicale. 
Art. 56. (1) In Universitatea Politehnica din Bucure~ti, Comitetul de Securitate ~i Sanatate in 
Munca, constituit conform Legii m. 31912006 ~i H.G. nr. 1425/2006, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare, are rolul de a apara drepturile salariatilor, prevazute de legislatia din 
domeniul securitatii ~i sanatatii in munca. C.S.S.M. asigura consultarea ~i participarea 
lucratorilor la discutarea ~i sesizarea tuturor problemelor referitoare la securitatea ~i sanatatea in 
munca, la elaborarea ~i aplicarea deciziilor din domeniu. 
(2) Angajatorul are obligatia sa acorde fiecarui reprezentant al lucratorilor din C.S.S.M. 
mijloacele necesare exercitarii atributiilor specifice. Timpul alocat acestei activitati este 
considerat timp de munca ~i este de cel putin 20 de ore pe luna. 
(3) Instruirea angajatilor in domeniul securitatii ~i sanatalii muncii se realizeaza de angajator 
periodic, prin modalitati specifice, stabilite de comun acord de catre acesta cu Comitetul de 
Securitate ~i Sanatate in Munca. Timpul aferent acestor activitati, inclusiv orele de instructaj, se 
indud in timpul de munca. 
(4) Instruirea este obligatorie pentru noii angajati, pentru cei care i~i schimba locul sau felul 
muncii, pentru cei care i~i reiau activitatea dupa 0 intrerupere mai mare de 6 luni, pre cum ~i in 
situatia in care intervin modificari ale legislatiei in domeniu. 
(5) Organizarea activitatii de asigurare a securitatii ~i sanatalii in munca este cuprinsa in 
regulamentele interne ~i se va aduce la cuno~tinta salariatilor prin comunicare ~i instruire directa 
de catre angajator, pre cum ~i prin afi~are la sediul unitatii. 
(6) Angajatorul are obligatia sa asigure toti salariatii pentru risc de accidente de munca ~i boli 
profesionale, in conditiile Legii m. 346/2002 cu modificarile ~i completarile ulterioare. 
Art. 57. (1) In vederea menlinerii ~i imbunatatirii condiliilor de desIa~urare a activitatii la 
locurile de munca, partile semnatare ale prezentului contract convin asupra urmatoarelor 
standarde minime: 
- amenajarea ergonomic a a locului de munca; 
- asigurarea condiliilor de mediu - iluminat, microclimat in limitele indicilor de confort termic 
prevazuti de lege, aerisire, igienizare periodica, reparalii - in spatiile in care se desIa~oara 
procesul instructiv-educativ, birouri etc.; 
- dotarea treptata a spatiilor de invatamant cu mijloace moderne de predare: calculator, 
videoproiector, instalatie audio-video, table ~i mijloace de scris nepoluante etc.; 
- asigurarea materialelor necesare personalului didactic, in vederea desIa~urarii in bune conditii a 
procesului instructiv- educativ; 
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- amenajarea anexelor sociale ale locurilor de mundl: sali de studiu, cantine, vestiare, grupuri 
sani tare, sali de repaus etc.; 
- diminuarea treptata, pana la eliminare, a emisiilor poluante. 
(2) Masurile concrete in sensul prevederilor de mai sus se vor stabili de catre conducerea 
universitatii ~i organizatia sindicala. 
(3) In luna septembrie a fiecarui an, in cadrul comisiei paritare, in conformitate cu prevederile 
Legii nr. 1/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare, se prezinta raportul privind starea 
invatamantului ~i cercetarii din Universitatea Politehnica din Bucure~ti. 
Art. 58. (1) Universitatea Politehnica din Bucure~ti va organiza la incadrarea in munci'i ~i ori de 
cate ori este nevoie, examinarea medicala a salariatilor, in scopul de a constata daca ace~tia sunt 
apti pentru prestarea activitatii pentru care au fost incadrati. Examinarea medicala este gratuita 
pentru salariali, angajatorul asigurand prin buget fondurile necesare pentru efectuarea 
examenului medical. 
(2) Examinarea medicala are ca scop ~i prevenirea imbolnavirilor profesionale, concluziile 
examinarii conducand la adoptarea masurilor necesare pentru imbunatalirea condiliilor de 
munca. 
(3) Personalul din invatamant beneficiaza in mod gratuit de asistenta medicala in cabinetele 
medicale ~i psihologice care apartin de unitatea de invatamant superior precum ~i in policlinici ~i 
unitali spitalice~ti stabilite prin protocol incheiat intre Ministerul Educatiei Nationale ~i 

Ministerul Sanatatii. 
(4) Personalul din universitate beneficiaza de completarea gratuita a dosarelor de sanatate de 
catre medicul de medicina muncii, sumele necesare in acest sens fiind asigurate potrivit legii. 
(5) Salariatii sunt obligati sa se supuna examenului medical la angajare ~i celui periodic, in 
conditiile organizarii potrivit prevederilor de la alin. (1). Refuzul salariatului de a se supune 
examinarilor medicale constituie abatere disciplinara. 
Art. 59. Angajatorul are obligalia sa asigure accesul salariatilor la serviciul medical de medicina 
a munCH. 
Art. 60. (1) Angajatorul nu va refuza incadrarea sau mentinerea in funqie a persoanelor cu 
handicap fizic sau neuromotor, in cazul in care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligatiilor 
de serviciu. 
(2) Angajatorul va asigura, cu acordul sindicatelor, trecerea salariatilor care au recomandare 
medicala, in alte locuri de munca, cu prioritate pe posturi vacante ~i dupa caz, recalificarea 
profesionala a acestora. 
(3) Indemnizalia pentru incapacitate temporara de munca generata de boli profesionale sau 
accidente de munca este suportata de catre angajator, potrivit O.u.G. nr. 158/2005, privind 
concediile ~i indernnizaliile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare. 
Art. 61. Universitatea Politehnica din Bucure~ti asigura, in limita locurilor disponibile 
repartizate facultatilorldirectiilorlserviciilor, spatiu de cazare in imobilele proprii pentru angajatii 
sai care nu detin locuinta in Bucure~ti. Angajatii care beneficiaza de acest drept vor achita lunar 
contravaloarea utilitatilor ~i a altor cheltuieli legate de intretinerea imobilului. Angajatii care 
intarzie cu plata utilitatilor mai mult de 3 luni vor fi evacuati. Criteriile de prioritate vor fi 
stabilite prin consultarea Uniunii Sindicatelor Cadrelor Didactice din Universitatea Politehnica 
din Bucure~ti. Odata cu pierderea calitatii de angajat al Universitatii Politehnica din Bucure~ti, 
inceteaza de drept contractul de inchiriere. 
Art. 62. (1) Personalul din invatamant beneficiaza de indemnizatie de vacanta, in conformitate 
cu preverile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. 
(2) Personalul didactic care insote~te ~i coordoneaza studenti in tabere ~i/sau competitii 
nationale, intemationale ~i excursii organizate de Universitatea Politehnica din Bucure~ti, 

beneficiaza de gratuitate privind transportul, cazarea ~i masa, in conditiile legii. 
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(3) Copiii personalului didactic, didactic auxiliar ~i nedidactic aflat in activitate sau pensionat 
dupa cel putin 10 ani de activitate in Universitatea Politehnica din Bucure~ti, sunt scutiti de plata 
taxelor de inscriere la concursurile de admitere in invatamantul superior. Intregul personal din 
Universitatea Politehnica din Bucure~ti este scutit de plata taxelor percepute pentru eliberarea 
unor acte ~i documente ~colare ~i de acces in biblioteca Universitatii Politehnica din Bucure~ti. 
(4) Cop iii personalului din invatamantul superior admi~i pe locurile finantate de la bugetul de 
stat, au prioritate ~i beneficiaza de gratuitate in internate ~i carnine studente~ti. In acest scop, 
Ministerul Educatiei Nationale aloca pentru studenti sumele necesare, iar institutiile de 
invatamant superior asigura cazarea gratuita in carnine studente~ti. 
(5) In vederea alocarii sumelor prevazute la alin. (4), Universitatea Politehnica din Bucure~ti are 
obligatia ca, in cel mult 30 de zile de la inceperea anului universitar, sa transmita Ministerului 
Educatiei Nationale tabelele cu numele ~i numarul studentilor care urmeaza cursurile institutiei 
de invatamant superior ~i care beneficiaza de gratuitate la cazare. 
(6) Universitatea Politehnica din Bucurqti poate sprijini sindicatul pentru organizarea unor 
evenimente cum ar fi: Ziua Femeii, 1 runie, sarbatorile de Pa~ti ~i Craciun etc. din venituri 
proprii, in limita fondurilor disponibile. 
(7) Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile efectuate de Universitatea 
Politehnica din Bucure~ti, sa nu Ie deterioreze, sa nu Ie descompuna ori sa distruga componente 
ale acestora. 

CAPITOLUL VI 
CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA 

Art. 63. (1) Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia 0 persoana fizica, 
denumita angajat, se obliga sa presteze munca pentru ~i sub autoritatea unui angajator, persoana 
fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu. 
(2) In vederea stabilirii drepturilor ~i obligatiilor angajatorilor ~i salariatilor, angajarea se face 
prin incheierea contractului individual de munca, in care sunt stabilite drepturile ~i obligatiile pe 
care Ie are angajatul, pre cum ~i angajatorul fata de acesta. 
(3) Modificarile aparute in conditiile schirnbarii legislatiei eu privire la incadrarea personalului 
platit din fonduri publice (0. U.G. nr. 79/2017), VOl' fi aduse la euno~tinta angajatilor, prin 
incheierea de acte aditionale la contractele individuale de rnunca existente. 
Art. 64. (1) Pana la aplicarea integral a a prevederilor Legii m. 153/2017 (conform mi. 39, 
capito luI 4), pentru personalul nou-incadrat, pentru personalul numitlincadrat pe functii de 
acela~i fel, inc1usiv pentru personalul promovat in functii sau in grade/trepte profesionale, 
salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru functii similare. 
(2) In situatia in care nu exista functie similara in plata, nivelul salariului de baza, pe functii de 
acela~i fel se stabile~te prin inmultirea coeficientului (prevazut in anexa mv AT AMANT, Legea 
m. 153/2017) cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare, la care se aplica, 
dupa caz, prevederile art. 10 privind gradatia corespunzatoare vechirnii in munca. 
Art. 65. Incheierea contractului individual de munca se face pe baza conditiilor stabilite de lege, 
cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului ~i nurnai pe criteriul aptitudinilor ~i 

cornpetentei profesionale. 
Art. 66. (1) Contractul individual de munca va fi incheiat in conformitate cu prevederile legale 
cuprinse in Legea m. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, Codul 
Muncii (Legea m. 53/2003 actualizata), Legea m. 227/2015 cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, privind Codul Fiscal, Legea 111'. 62/2011 a nr. actualizata, Legea m. 112011, a 
Educatiei Nationale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Contract Colectiv de Munca nr. 
503/2017 din 21 iunie 2017 la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate "Invatamant 
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Superior", inregistrat la M.C.P.D.S. - D.D.S. sub nr. 503 din data de 21.06.2017, Legea nr. 
292/2011 a asistentei sociale. 
(2) Contractul individual de mundl se incheie in scris, in doua exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte (angajator $i salariat), angajatorul fiind obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa 
inmaneze salariatului un exemplar din contractu I individual de munca $i de pe fi$a postului. 
Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului. 
(3) Fi$a postului pentru fiecare salariat este anexa la contractul individual de munca. Orice 
modificare a acesteia se negociaza de salariat cu angajatorul, in prezenta liderului de sindicat, la 
solicitarea membrului de sindicat. 
(4) Munca prestata in temeiul unui contract individual de munca constituie vechime in munca. 
Art. 67. (1) In Universitatea Politehnica din Bucure$ti contractele individuale de munca se 
incheie intre Rector, in calitate de reprezentant al angajatorului, ~i angajat ~i sunt avizate de 
directorul de proiect, daca este cazul, compartimentul juridic, directorul de resurse umane ~i 
directorul general. 
(2) Contractele individuale de munca se incheie prin grija $i pe cheltuiala angajatorului. 
(3) La solicitarea scrisa a salariatului, organizatia sindicala din care face pmie acesta poate 
acorda asistenta la incheierealmodificarea contractului individual de munca. 
Art. 68. (1) Contractul individual de munca se incheie, de regula, pe perioada nedeterminata. 
(2) In situatiile $i conditiile prevazute de lege, contractul individual de munca se poate incheia $i 
pe perioada determinata. 
(3) Personalul din invatamant poate incheia contract de munca cu timp partial, in conditiile legii 
$i ale prezentului contract colectiv. 
Art. 69. (1) Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are 
obligatia, sub sanctiunea prevazuta de art. 17 din Codul Muncii, de a informa persoana care 
solicita angajarea ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele generale pe care intentioneaza sa 
Ie inscrie in contract sau sa Ie modifice. 
(2) Informarea prevazuta la alin. (1) va cuprinde, dupa caz, elementele prevazute la art. 17 $i mi. 
18 din Codul Muncii $i se considera indeplinita la momentul semnarii contractului individual de 
munca sau a actului aditional, dupa caz. 
(3) Persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata cu privire la 
cel putin urmatoarele elemente: 
a) identitatea partilor; 
b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca angajatul sa munceasca in 
diverse locuri; 
c) sediul angajatorului; 
d) functialocupatia conform specificatiei clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte 
normative, precum $i fi$a postului, cu specificarea atributiilor postului; 
e) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a angajatului aplicabile la nivelul angajatorului; 
f) riscurile specifice postului; 
g) data de la care contractul urmeaza sa l$i produca efectele; 
h) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca 
temporara, durata acestora; 
i) durata concediului de odihna la care angajatul are dreptul; 
j) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante $i durata acestuia; 
k) salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum $i periodicitatea 
platii salariului la care angajatul are dreptul; 
I) durata normala a muncii, exprimata in orelzi $i ore/saptamana; 
m) indicarea contractului colectiv de muncii ce reglementeaza conditiile de munca ale 
salariatului; 
n) durata perioadei de proM. 
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( 4) Elementele din informarea prevazuta la alin. (3) trebuie sa se regaseasca ~i in continutul 
contractului individual de munca. 
(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) in timpul executarii 
contractului individual de munca impune incheiereaanterioara a unui act aditional la contract, cu 
exceptia situatiilor in care 0 asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege. 
Modificarea salariului de baza, atunci cand nu exista 0 prevedere legala expresa in acest sens, se 
va face in baza unei evaluari a angajatului pe baza criteriilor stabilite in prezentul contract 
colectiv de munca. 
(6) La negocierea, incheierea sau modificarea contractului individual de munca, oricare dintre 
pal1i poate fi asistata de terti, conform propriei optiuni, cu respectarea prevederilor alin. (7). 
(7) Cu privire la informatiile furnizate salariatului, anterior incheierii contractului individual de 
munca, intre parti poate interveni un contract de confidentialitate. 
Art. 70. (1) Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatilor incadra!i pe durata 
nedeterminata din Universitatea Politehnica din Bucure~ti, la incheierea contractului individual 
de munca, se stabile~te 0 perioada de proM, dupa cum urmeaza: 
- cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie; 
- cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere; 
- maximum 30 de zile calendaristice pentru persoanele cu handicap. 

Prin contractul de munca temporara se poate stabili 0 perioada de proM pentru realizarea 
misiunii, a carei durata nu poate fi mai mare de: 
- doua zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru 0 

perioada mai mica sau egala cu 0 luna; 
- 5 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru 0 perioada 
cuprinsa intre 0 luna ~i 3 luni; 
- 15 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru 0 

perioada cuprinsa intre 3 luni ~i 6 luni; 
- 20 de zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru 0 

perioada mai mare de 6 luni; 
- 30 de zile lucratoare, in cazul salaria!ilor incadra!i in functii de conducere, pentru 0 durata a 
contractului de munca temporara mai mare de 6 luni. 

Pe durata sau la sfar~itul perioadei de proM, contractul individual de munca poate inceta 
exc1usiv printr-o notificare scrisa, rara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, rara a fi 
necesara motivarea acesteia. 
(2) Pe dUrata perioadei de proM, salariatii beneficiaza de toate drepturile ~i au obligatiile 
prevazute de legislatia muncii, la care se refera prezentul contract de munca, regulamentul intern 
~i contractul individual de munca. 
(3) Perioada de proba constituie vechime in muncalvechime recunoscuta in invatamant. 
(4) Pe durata executarii unui contract individual de munca nu poate fi stabilita decM 0 singura 
perioada de proM. 
Art. 71. Desra~urarea activitatii didactice in regim de cumullplata cu ora se face potrivit 
dispozitiilor Legii nr. 1/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare, respectiv Legii nr. 
329/2009 privind reorganizarea unor autoritati ~i institutii publice, rationalizarea cheltuielilor 
pub lice, sustinerea mediului de afaceri ~i respectarea acordurilor -cadru cu Comisia Europeana ~i 
Fondul Monetar International, cu modificarile ~i completarile ulterioare indiferent de locul unde 
persoana respectiva are functia de baza. Incadrarea personalului didactic prin cumul sau in regim 
de plata cu ora se face in baza deciziei rectorului, remunerarea activitatii astfel desra~urate 
racandu-se potrivit prevederilor legale. 
Art. 72. Drepturile ~i obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator ~i salariat sunt 
stabilite in cadrul prezentului contract colectiv de munca ~i in cadrul contractelor individuale de 
munca. 
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Art. 73. (1) Salarialii nu pot renunla la drepturile ce Ie sunt recunoscute de lege. Orice tranzactie 
prin care se urmare~te renunlarea la drepturile recunoscute de lege salarialilor sau limitarea 
acestor drepturi este lovita de nulitate. 
(2) Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi: 
a) dreptulla salarizare pentru munca depusa; 
b) dreptulla repaus zilnic ~i saptamanal; 
c) dreptulla concediu de odihna anual; 
d) dreptulla egalitate de ~anse ~i de tratament; 
e) dreptulla demnitate in munca; 
f) dreptulla securitate ~i sanatate in munca; 
g) dreptulla formare profesionala; 
h) dreptulla informare ~i consultare; 
i) dreptul de a lua parte la determinarea ~i ameliorarea conditiilor de munca ~i a mediului de 
munca; 
j) dreptulla protectie in caz de concediere; 
k) dreptulla negociere colectiva ~i individuala; 
1) dreptul de a participa la actiuni colective; 
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 
n) alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile. 
(3) Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii: 
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin 
conform fi~ei postului; 
b) obligatia de a respecta disciplina muncii; 
c) obligatia de a respecta prevederile regulamentului intern, ale contractului colectiv de munca 
aplicabil, precum ~i cele din contractul individual de munca; 
d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu; 
e) obligatia de a respecta masurile de securitate ~i sanatate a muncii in unitate; 
f) obligatia de a respecta secretul de serviciu definit conform prevederilor H.G. nr. 78112002 
privind protectia informatiilor secrete de serviciu; 
g) alte obligatii prevazute de lege sau contractu 1 colectiv de munca. 
(4) Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi: 
a) sa stabileasca organizarea ~i functionarea unitalii; 
b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare fiecarui post de lucru, in condiliile legii; 
c) sa dea dispozilii de serviciu scrise pentru sarcinile suplimentare care nu sunt prevazute in fi~a 
postului; 
d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu prin reprezentanti 
avizali; 
e) sa constate savar~irea abaterilor disciplinare ~i sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit 
legii, contractului colectiv de munca aplicabil ~i regulamentului intern; 
f) sa stabileasca obiectivele de performanla, precum ~i criteriile de evaluare a realizarii acestora 
prevazute in fi~a postului. 
(5) Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii: 
a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca ~i asupra elementelor care pnvesc 
desIa~urarea relatiilor de munca; 
b) sa asigure permanent conditiile tehnice ~i organizatorice avute in vedere la elaborarea 
normelor de munca ~i condiliile corespunzatoare de munca; 
c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca 
aplicabil ~i din contractele individuale de munca; 
d) sa comunice semestrial salariatilor situatia economica ~i financiara a unitalii, cu exceptia 
informatiilor secrete, care, prin divulgare, sunt de natura sa prejudicieze activitatea unitatii. 
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e) sa se consulte cu reprezentantii sindicali semnatari ai contractului colectiv de munca in 
privinta oricarei decizii susceptibile sa afecteze drepturile ~i interesele acestora; 
f) sa plateasca toate contributiile ~i impozitele aflate in sarcina sa, pre cum ~i sa retina ~i sa vireze 
contributiile ~i impozitele datorate de angajati, in conditiile legii; 
g) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor ~i sa opereze imegistrarile prevazute de 
lege; 
h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului; 
i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale angajatilor; 
j) rectorul universitatii are obligatia sa prezinte anual, cel tarziu pana in prima zi lucratoare a 
lunii aprilie a fiecarui an, un raport privind stare a universitatii. Raportul este Iacut public pe site
ul universitatii ~i este transmis tuturor sindicatelor semnatare. Acest raport include cel putin: 
1) situatia financiara a universitatii, pe surse de finantare ~i tip uri de cheltuieli; 
2) situatia fiecarui program de studii; 
3) situatia personalului institutiei; 
4) rezultatele activitatilor de cercetare; 
5) situatia asigurarii calitatii activitatilor din cadrul universitatii; 
6) situatia respectarii eticii universitare ~i a eticii activitatilor de cercetare; 
7) situatia posturilor vacante; 
8) situatia insertiei profesionale a absolventilor din promotiile precedente. 
k) Senatul universitar valideaza raportul mentionat mai sus, in baza referatelor realizate de 
comisiile sale de specialitate. Aceste documente sunt publice, fiind postate pe site-ul 
Universitatii Politehnica din Bucure~ti; 
1) sa respecte politicile de echitate ~i etica universitara, cuprinse in Codul de etica ~i deontologie 
profesionala aprobat de senatul universitar; 
m) sa asigure eficienta managerial a ~i eficienta utilizarii resurselor, in cazul U.P.B., ~i a cheltuirii 
fondurilor din surse publice, conform contractului institutional; 
n) sa asigure transparenta tuturor deciziilor ~i activitatilor sale, conform legislatiei in vigoare 
0) sa respecte libertatea academica a personalului didactic, didactic auxiliar ~i de cercetare. 
Art. 74. (1) Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor. 
(2) Refuzul salariatului de a accepta 0 modificare referitoare la felul muncii, locul sau de munca 
sau la drepturile salariale nu da dreptul angajatorului sa procedeze la desfacerea unilaterala a 
contractului individual de munca pentru acest motiv. 
(3) In mod exceptional, modificarea unilaterala a contractului este posibila numai in cazurile ~i in 
conditiile prevazute de lege. 
(4) Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele 
elemente: 
a) durata contractului; 
b) locul muncii; 
c) felul muncii; 
d) conditiile de munca; 
e) salariul; 
f) timpul de munca ~i timpul de odihna. 
(5) Orice modificare a unuia din elementele prevazute la alin. (4) sau la art. 17 alin. (2) din 
Codul Muncii, in timpul executarii contractului individual de munca, impune incheierea unui act 
aditionalla contract. 
(6) In cazul in care contractul individual de munca trebuie modificat, actul aditional se incheie 
cel tarziu cu 0 zi inainte de a produce efecte. 
Art. 75. (1) Delegarea ~i deta~area personalului didactic de predare, de conducere, de indrumare 
~i control se face in conformitate cu prevederile Codului Muncii, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare. 
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(2) Delegarea ~i deta~area personalului didactic auxiliar ~i nedidactic se face in conditiile ~i cu 
acordarea drepturilor prevazute de Codul Muncii. 
Art. 76. (1) Contractul individual de munca se poate suspenda in cazurile expres prevazute de 
legislatia muncii, legislatia de drept com un, de legislatia speciala, precum ~i pe perioada 
exercitarii unei functii eligibile. 
(2) Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de 
catre salariat ~i a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator. 
(3) Pe durata suspendarii pot continua sa existe ~i alte drepturi ~i obligatii ale partilor stabilite 
conform prezentului contract colectiv de munca ~i a contractelor individuale de munca. 
(4) In cazul suspendarii contractu lui individual de munca din cauza unei fapte imputabile 
salariatului, pe durata suspendarii, acesta nu va beneficia de nici un drept care rezulta din 
calitatea sa de salariat. 
(5) De fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine 0 cauza de 
incetare de drept a contractului individual de munca, cauza de incetare de drept prevaleaza. 
(6) In cazul suspendarii contractului individual de munca se suspenda to ate termenele care au 
legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca, 
cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept. 
(7) Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii: 
a) concediu de maternitate; 
b) concediu pentru incapacitate temporara de munca; 
c) carantina; 
d) exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatore~ti, pe toata 
durata mandatului, daca legea nu prevede altfel; 
e) fofta majora; 
f) in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de procedura penala; 
g) de la data expiriirii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile 
necesare pentru exercitarea profesiei. Daca in termen de 6 luni salariatul nu ~i-a reinnoit avizele, 
autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munca 
inceteaza de drept; 
h) in alte cazuri expres prevazute de lege. 
(8) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului, in Ulmatoarele 
situatii : 
a) concediu pentru cre~terea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu 
handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani; 
b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu 
handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani; 
c) concediu paternal; 
d) concediu pentru formare profesionala; 
e) exercitarea unoI' functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central 
sau local, pe toata durata mandatului; 
f) participarea la greva. 
(9) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in urmatoarele 
situatii: 
a) pe durata cercetarii disciplinare prealabile, in conditiile legii; 
b) in cazul in care angajatorul a formulat plangere penal a impotriva salariatului sau acesta a fost 
trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea 
definitiva a hotararii judecatore~ti; 
c) in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, lara incetarea raportului de munca, 
pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare. In cazul reducerii temporare a 
activitatii, angajatii VOl' fi afectati de aceasta suspendare in conformitate cu criteriile stabilite in 
prezentul contract colectiv de munca; 
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d) pe durata deta~arii; 
e) pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor 
necesare pentru exercitarea profesiilor. 
(10) In cazurile prevazute la alin. (9) lit. a) ~i b), daca se constata nevinovatia celui in cauza, 
salariatul i~i reia activitatea anterioara ~i i se plate~te, in temeiul normelor ~i principiilor 
raspunderii civile contractuale, 0 despagubire egala cu salariul ~i celelalte drepturi de care a fost 
lipsit pe perioada suspendarii contractului. 
(11) Contractul individual de munca poate fi suspendat, prin acordul partilor, in cazul concediilor 
lara plata, pentru studii sau pentru interese personale. 
Art. 77. (1) Personalului didactic titular ~i de cercetare care beneficiaza de pensie de invaliditate, 
i se va rezerva catedra/postul didactic pe durata invaliditatii. Contractul sau de munca este 
suspendat pana la data la care medicul expert al asigurarilor sociale emite decizia prin care 
constata redobandirea capacitatii de munca ~i, deci, incetarea calitatii de pensionar. Rezervarea 
catedrei/postului didactic inceteaza ~i de la data emiterii, de catre medicul expert al asigurarilor 
sociale, a deciziei prin care se constata pierderea definitiva a capacitatii de munca. 
(2) Conform C.C.M. ill. 503/DDS/21.06.2017, de aceasta prevedere beneficiaza ~i personalul 
didactic auxiliar ~i nedidactic din universitate. 
Art. 78. (1) Pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului, salariatii beneficiaza de 0 

indemnizatie platita din fondul de salarii de cel putin 75 % din salariul de baza al locului de 
munca ocupat/functiei indeplinite, la care se adauga toate sporurile ~i indemnizatiile care se 
includ in salariul de baza, in conditiile legii. 
(2) Pe durata intreruperii temporare prevazute la alin. (1), salariatii se VOl' afla la dispozitia 
angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii. 
(3) In situatia in care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, pm1ial sau total, 
conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu, el este obligat sa plateasca salariatilor salariul 
de baza pentru timpul cat lucrul a fost intrerupt. 
Art. 79. (1) Contractul individual de munca poate inceta: 
- de drept; 
- ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea; 
- ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, potrivit legii. 
(2) Contractul individual de munca inceteaza de drept in situatiile prevazute de art. 56 din Codul 
Muncii. 
Art. 80. (1) Este interzisa concedierea salariatilor: 
a) pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, 
culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate 
familiala, apartenenta ori activitate sindicala; 
b) pentru exercitarea, in conditiile legii, a dreptului la greva ~i a drepturilor sindicale. 
(2) Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa: 
a) pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical; 
b) pe durata concediului pentru carantina; 
c) pe durata in care salariata este insarcinata, in masura in care angajatorul a luat cuno~tinta de 
acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere; 
d) pe durata concediului de maternitate; 
e) pe durata concediului pentru crqterea ~i ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 am, 
respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap; 
f) pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul 
copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani; 
g) pe durata indeplinirii serviciului militar; 
h) pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceplia situatiei in 
care concedierea este dispusa pentru 0 abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare 
repetate savar~ite de catre acel salariat; 
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i) pe durata efectuarii concediului de odilma; 
j) pe durata rezervarii postului didactic. 
Art. 81. (1) Contractul individual de munca nu poate fi desIacut din initiativa angajatorului in 
cazurile in care, prin lege sau prin contractul colectiv de munca, au fost prevazute asemenea 
interdictii. 
(2) Desfacerea contractului individual de munca din motive neimputabile salariatilor este 
determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, ca urmare a dificultatilor 
economice, a transformarilor telmologice sau a reorganizarii activitatii. Desfiintarea trebuie sa fie 
efectiva, cu 0 cauza real a ~i serioasa. 
(3) DesIa~urarea activitatii sindicale, pre cum ~i apartenenta la un sindicat nu pot constitui motive 
pentru desfacerea contractului individual de munca. 
Art. 82. (1) Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana 
salariatului in urrnatoarele situatii: 
a) in cazul in care salariatul a savar~it 0 abatere grava sau abateri repetate de la regulile de 
disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv 
de munca aplicabil sau regulamentul intern ca sanctiune disciplinara; 
b) in cazul in care salariatul este arestat preventiv pentru 0 perioada mai mare de 30 de zile, in 
conditiile Codului de procedura penala; 
c) in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expeliiza medicala, se constata 
inaptitudinea fizica ~i/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa i~i indeplineasca 
atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat; 
d) in cazul in care salariatul nu corespunde profesionallocului de munca in care este incadrat. 
(2) In cazul concedierii unui membru de sindicat pentru motive care nu tin de persoana 
salariatului, angajatorul va notifica, in scris, intentia de concediere sindicatului din care face 
parte salariatul, inainte de emiterea deciziei de incetare. 
(3) In cazul concedierii salariatului pentru inaptitudine fizica ~i/sau psihica, constatata prin 
decizia organelor competente de expertiza medicala, salariatul beneficiaza de 0 compensatie, 
conform legii, in cazul in care nu i se poate oferi un alt loc de munca in conditiile art. 64 din 
Codul Muncii. 
(4) Salariatii concediati pentru motive care nu tin de persoana lor beneficiaza de masuri active de 
combatere a ~omajului ~i de plati compensatorii, confOlm legii. 
(5) In situatia in care salariatul i~i pierde aptitudinile profesionale din motive medicale, 
angajatorul ii va asigura in limit a posibilitatilor, un alt loc de munca. In ipoteza in care nu 
dispune de astfel de posibilitati, pre cum ~i in cazul salariatilor concediati pentru motive care nu 
tin de persoana acestora, angajatorul va apela la agentia locala de ocupare a fortei de munca, in 
vederea redistribuirii salariatului corespunzator pregatirii profesionale ~i/sau, dupa caz, 
capacitatii de munca stabilite de medicul de medic ina muncii. 
Art. 83. (1) In toate situatiile in care intervine concedierea salariatului, termenul de preaviz este 
de 20 de zile lucratoare. Terrnenul de preaviz incepe sa curga de la data comunicarii in scris 
salariatului a cauzei care deterrnina concedierea. 
Art. 84. (1) In cazul concedierilor colective angajatorul este obligat sa i~i indeplineasca 
obligatiile care ii revin potrivit mi. 69 ~i art. 70 din Codul Muncii. 
(2) In cazul concedierilor pentru motive care nu tin de persoana salariatului, la aplicarea efectiva 
a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor vacante de natura celor desfiintate, masurile 
vor afecta in ordine: 
a) contractele de munca ale salariatilor care solicita plecarea din universitate; 
b) contractele de munca ale salariatilor care cumuleaza doua sau mai multe functii, precum ~i ale 
celor care cumuleaza pensia cu salariul; 
c) contractele de munca ale celor care indeplinesc conditiile legale de pensionare, in anul 
universitar respectiv. 
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(3) In cazul in care la nivelul universit<ltii exista mai multe posturi de aceea~i natura ~i unul sau 
mai multe dintre acestea VOl' fi desfiintate, se va proceda la 0 evaluare obiectiva a performantelor 
profesionale ale persoanelor ce Ie ocupa. 
(4) Daca rezultatul evaluarii nu conduce la departajare, se aplica, in ordine, urmatoarele criterii: 
a) daca masura afecteaza doi soti care lucreaza in aceea~i unitatelinstitutie, se desface contractul 
de mundi al salariatului care are venitul cel mai mic, Tara ca prin aceasta sa poata fi concediat un 
salariat al carui post nu este vizat de desfiintare; 
b) masura sa afecteze mai inHii persoanele care nu au copii/persoane cu grad de handicap in 
intretinere; 
c) masura sa afecteze numai in ultimul rand femeile care au in ingrijire copii, barbatii vaduvi sau 
div011ati care au in intretinere copii, unicii intretinatori de familie, persoanele cu handicap 
precum ~i salariatii care mai au cel mult trei ani pana la pensionare. 
(5) In cazul in care masura ar afecta un salariat care a urmat 0 forma de calificare sau 
perfectionare profesionala ~i a incheiat cu universitatea un act aditional la contractul individual 
de munca, prin care s-a obligat sa presteze activitate in favoarea angajatorului 0 anumita 
perioada de timp, angajatorul nu-i va pretinde acestuia despagubiri ~i nici nu-l va putea obliga la 
suportarea cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, proportional cu perioada 
nelucrata pana la implinirea termenului prevazut in actul aditional. 
(6) Hotararea privind concedierile individuale sau colective se adopta de comisia paritara de la 
nivelul universitatii. 
(7) In urma concedierilor colective, pentru motive care nu tin de persoana salariatului, pentru 
personalul disponibilizat, in functie de vechimea in cadrul universitatii, comisia paritara 
stabile~te masuri compensatorii conform Regulamentului pentru acordare beneficii ~i premii, 
redactat de comisia paritara ~i aprobat de consiliul de administratie al universitatii, conform 
Legii nr. 53/2003, art. 68-69, O.D.G. nr. 98/1999, art. 42-43. 
Art. 85. Daca Universitatea Politehnica din Bucure~ti i~i extinde sau i~i reia activitatea intr-o 
perioada de 12 luni de la luarea masurii de concediere (individuala sau colectiva) pentru motive 
neimputabile salariatilor, are obligatia de a aduce la cuno~tinta, in scris, organizatiilor sindicale 
despre aceasta ~i de a face publica masura prin publicare in presa central a, locala ~i la sediul 
unitatii. Institutia va reangaja, Tara concurs sau perioada de proba, persoanele carora le-a incetat 
contractul de munca din motive neimputabile acestora, care indeplinesc conditiile cerute de lege 
pentru ocuparea acestor posturi vacante ~i care s-au prezentat la sediul unitatii in term en de 15 
zile de la data anuntului. 
Art. 86. (1) Salariatii au dreptul de a demisiona, notificand in scris angajatorului despre aceasta 
situatie, lara a fi obligati sa-~i motiveze demisia. Contractul individual de munca inceteaza de la 
data implinirii termenului de preaviz, conform legii. 
(2) In cazul in care angajatorul refuza inregistrarea demisiei, salariatul are dreptul de a face 
dovada acesteia prin orice mijloc de proba. 
(3) Salariatul are dreptul de a demisiona lara preaviz dadi angajatorul nu i~i indeplinqte 
obligatiile asumate prin contractul individual de mundi ~i prin contractul colectiv de munca. 
(4) Prin derogare de la regula prevazuta la art. 12 alin. (1) din Codul Muncii, angajatorii au 
posibilitatea de a angaja, in cazurile ~i in conditiile codului muncii, personal salariat cu contract 
individual de munca pe durata determinata cu consultarea sindicatelor semnatare, dupa caz. 
(5) Contractul individual de munca pe durata determinata se poate incheia numai in forma scrisa, 
cu precizarea expresa a duratei pentru care se incheie. 
(6) Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit, in conditiile 
prevazute la art. 55 ~i art. 57 din prezentul contract colectiv de munca, ~i dupa expirarea 
termenului initial, cu acordul scris al partilor ~i cu consultarea sindicatelor semnatare, dupa caz, 
pentru perioada realizarii unui proiect, program sau a unei lucrari. 
(7) Intre acelea~i parti se pot incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munca pe 
durata determinata. 
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(8) Contractele individuale de munca pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la 
incetarea unui contract de munca pe durata determinata sunt considerate contracte succesive ~i 
nu pot avea 0 durata mai mare de 12 luni fiecare, 
(9) Contractul individual de munca poate fi incheiat pentru 0 durata determinata in um1atoarele 
cazun: 
a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in 
care acel salariat participa la greva; 
b) cre~terea ~i/sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului; 
c) desIa~urarea unor activitati cu caracter sezonier; 
d) angajarea unei persoane care, in tennen de 5 ani de la data angajarii, indepline~te conditiile de 
pensionare pentru limita de varsta; 
e) in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desIa~urarea unor lucrari, proiecte 
sau programe, 
(10) Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe 0 perioada mai 
mare de 36 de luni, 
(11) In cazul in care contractul individual de munca pe durata determinata este incheiat pentru a 
inlocui un salariat al carui contract individual de munca este suspendat, durata contractului va 
expira la momentul incetarii motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de 
munca al salariatului titular. 
(12) Salariatul incadrat cu contract individual de munca pe durata determinata poate fi supus 
unei perioade de proba, care nu va depa~i: 
a) 5 zile lucratoare pentru 0 durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni; 
b) 15 zile lucratoare pentru 0 durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 ~i 61uni; 
c) 30 de zile lucratoare pentru 0 durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni; 
d) 45 de zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere, pentru 0 durata a 
contractului individual de munca mai mare de 6 luni, 
(13) Angajatorii sunt obligati sa informeze salariatii angajati cu contract individual de munca pe 
durata detenninata despre locurile de munca vacante sau care vor deveni vacante, 
corespunzatoare pregatirii lor profesionale, ~i sa Ie asigure accesul la aceste locuri de munca in 
conditii egale cu cele ale salariatilor angajati cu contract individual de munca pe perioada 
nedetenninata, Aceasta informare se face printr-un anunt afi~at la sediul angajatorului, 
(14) 0 copie a anuntului prevazut la alin, (1) se transmite in aceea~i zi sindicatului sau 
reprezentantilor salariatilor. 
(15) Referitor la conditiile de angajare ~i de munca, salariatii cu contract individual de munca pe 
durata detenninata nu vor fi tratati diferentiat fata de salariatii cu contract individual de munca 
pe perioada nedeterminata, numai pe motivul duratei contractului individual de munca, cu 
exceptia cazurilor in care tratamentul diferit este justificat de motive obiective, 
(16) In sensul alin, (15), salariatul permanent comparabil reprezinta salariatul al carui contract 
individual de munca este incheiat pe durata nedetenninata ~i care desIa~oara aceea~i activitate 
sau una similara, in aceea~i unitate, avandu-se in vedere calificarea/aptitudinile profesionale, 
(17) Atunci cand nu exista un salariat cu contract individual de munca incheiat pe durata 
nedeterminata comparabil in aceea~i unitate, se au in vedere dispozitiile din contractul colectiv 
de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, reglementarile legale in domeniu, 

CAPITOLUL VII 
FORMAREA PROFESIONALA 

Art. 87. (1) Universitatea Politehnica din Bucure~ti, in calitate de angajator, se obliga sa asigure 
salariatilor accesul periodic la formarea profesionala, in limita fondurilor disponibile, 
(2) Fonnarea profesionala a salariatilor are urmatoarele obiective principale: 
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a) adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca; 
b) 0 btinerea unei calificari profesionale; 
c) actualizarea cuno~tintelor ~i deprinderilor specifice postului ~i locului de munca ~l 

perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza; 
d) reconversia profesionala determinata de restructurari socio-economice; 
e) dobandirea unoI' cuno~tinte avansate, a unor metode ~i procedee moderne, necesare pentru 
realizarea activitatilor profesionale; 
f) prevenirea riscului ~omajului; 
g) promovarea in munca ~i dezvoltarea carierei profesionale. 
(3) Formarea profesionala a salariatilor se poate realiza prin urmatoarele forme: 
a) participarea la cursuri organizate de furnizorii de servicii de formare profesionala din tara ~i 
din strainatate; 
b) stagii de adaptare profesionala la cerintele postului ~i ale locului de munca; 
c) stagii de practica ~i de specializare in tara ~i in strainatate; 
d) formare individualizata; 
e) stagii de perfectionare organizate de organizatiile sindicale reprezentative; 
f) alte forme de pregatire convenite intre angajator ~i salariat. 
(4) Termenul de fonnare profesionala continua define~te procedura prin care 0 persoana, avand 
deja 0 calificare ori 0 profesie, dobande~te noi competente cognitive ~i funqionale (deprinderi). 
(5) Perfeqionarea personalului didactic se face potrivit prevederilor Legii educatiei nationale nr. 
1/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 
(6) Formarea profesionala cuprinde ~i teme din domeniul relatiilor de munca convenite de 
Universitatea Politehnica din Bucure~ti ~i Uniunea Sindicatelor Cadrelor Didactice din 
Universitatea Politehnica din Bucurqti. 
Art. 88. (1) Universitatea Politehnica din Bucure~ti, in cali tate de angaj ator, se obliga sa 
elaboreze anual planuri de formare profesionala pentru toate categoriile de salariati, dupa 
consultarea sindicatului. 
(2) Planurile de fonnare profesionala fac parte integranta din contractul colectiv de munca 
incheiat la nivelul Universitatii Politelmica din Bucure~ti. 
(3) Planurile de formare profesionala VOl' fi aduse la cuno~tinta salariatilor in termen de 15 zile 
de la adoptarea lor, prin afi~are in Universitatea Politehnica din Bucure~ti. 
Art. 89. Universitatea Politehnica Bucure~ti, impreuna cu Uniunea Sindicatelor Cadrelor 
Didactice din Universitatea Politehnica Bucure~ti vor face demersurile necesare pentru 
depunerea unoI' proiecte pentru dezvoltarea profesionala a angajatilor, pentru achizitionarea de 
carli, plata taxei de membru la 0 organizatie de specialitate, plata taxei de participare la 
simpozioane, conferinte la care salariatul are lucrare acceptata etc .. 
Art. 90. (1) Universitatea Politehnica din Bucure~ti, in calitate de angajator, va suporta toate 
cheltuielile ocazionate de participarea salariatilor la cursurile ~i stagiile de formare profesionala 
initiate de catre angajator, in conditiile legii. 
(2) In vederea asigunlrii sumelor necesare pentru formarea profesionala a salariatilor, 
Universitatea Politehnica din Bucure~ti va prevedea in bugetul propriu un capitol special destinat 
acestor cheltuieli, conform prevederilor legale. 
(3) Formarea ~i perfectionarea profesionala se fac tinand seama de urmatoarele principii: 
a) identificarea posturilor pentru care sunt necesare calificarea ~i/sau perfectionarea ~i caile de 
realizare. Adaptarea programului anual ~i controlul acestuia, se face de comun acord de catre 
conducerea Universitatii Politehnica din Bucure~ti ~i sindicatul semnatar; 
b) cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionala, se suporta de catre 
Universitatea Politehnica din Bucure~ti, in limita bugetului aprobat in conformitate cu programul 
de fonnare profesionala. In acest caz, salariatul are obligatia incheierii unui act aditional la 
contractul individual de munca, prin care salariatul se obliga sa i~i continue activitatea la 
Universitatea Politehnica din Bucure~ti pe 0 perioada de 1-5 ani (aceasta perioada se va decide in 
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consiliul de administratie al universitatii, inainte de incheierea actului aditional). In cazul in care 
salariatul parasqte Universitatea Politehnica din Bucurqti inaintea perioadei fixate prin actul 
aditional din motive imputabile lui, va suporta cheltuielile de formare ~i perfectionare 
proportional cu perioada nelucrata; in cazul in care angajatorul nu ~i-a respectat obligatia de a 
asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesionala, in conditiile prevazute 
de lege, salariatul are dreptulla un concediu pentru formare profesionala, platit de angajator, de 
80 de ore; 
c) in cazul in care institutia urmeaza sa-~i modifice partial profilul de activitate, va informa ~i 
consulta sindicatele semnatare inainte de aplicarea masurii ~i va oferi propriilor salariati 
posibilitati materiale, in limita bugetului, in vederea dobandirii noilor competente solicitate de 
profilul institutiei, inainte de a apela la angajari de f0l1a de munca din afara; 
d) in cazul in care un salariat identifica un curs de formare profesionala pe care ar dori sa-l 
unneze, organizat de un tert, conduce rea Universitatii Politehnica din Bucure~ti va analiza 
cererea impreuna cu sindicatul, stabilind daca ~i in ce conditii Universitatea Politehnica din 
Bucure~ti va suporta cheltuielile aferente cursului; 
e) obligativitatea Universitatii Politehnica din Bucure~ti de a finanta activitatile de perfectionare, 
conversie profesionala, pentru toti salariatii sai, in limita bugetului; 
f) regimul de taxe pentru salariatii Universitatii Politehnica din Bucurqti este stabilit prin decizie 
a senatului U.P.B., cu consultarea U.S.C.D .. 
Art. 91. (1) Salariatii care participa la stagii sau cursuri de formare profesionala, care presupun 
scoaterea partiala sau totala din activitate, beneficiaza de drepturile salariale prevazute de art. 
197 din Codul Muncii ~i Ie revin obligatiile prevazute de art. 198 din Codul Muncii. 
(2) In cazul scoaterii totale din activitate, contractul individual de munca al salariatului se 
suspenda, acesta beneficiind pe perioada cursurilor/stagiilor de fonnare profesionala de toate 
drepturile salariale care i se cuvin. 
(3) Perioada cat salariatii pmiicipa la cursuri/stagii de formare profesionala, cu scoaterea 
partialaltotala din activitate constituie vechime in muncalinvatamant. 
(4) Fiecare angajat, care dorqte sa urmeze 0 fonna de invatamant in cadrul Universitatii 
Politehnica din Bucurqti, poate beneficia de 0 reducere din taxa de ~colarizare. Cuantumul 
reducerii este prop us de Uniunea Sindicatelor Cadrelor Didactice din Universitatea Politehnica 
din Bucure~ti, avizat de consiliul facultatii, consiliul de administratie ~i aprobat de senatul 
universitatii. Reducerea se poate mentine pe toata perioada de ~colarizare, in conditiile in care se 
mentine calitatea de angajat ~i daca la inceputul fiecarui an universitar, salariatul a promovat 
toate examenele. Neindeplinirea uneia dintre aceste conditii conduce automat la obligatia 
angajatului de a plati integral taxa de ~colarizare in rate semestriale, la data exmatricularii sau la 
data incetarii contractului individual de munca. 
Art. 92. (1) Salariatii beneficiaza de concedii pentru formare profesionala, conform art. 154 -
158 din Codul muncii. 
(2) in cazul in care Universitatea Politehnica din Bucure~ti nu ~i-a respectat obligatia de a 
asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesionala in conditiile prevazute 
de lege, salariatul are dreptulla un concediu pentru formare profesionala, platit de angajator, de 
pana la 10 zile lucratoare sau de pana la 80 de ore. Salariatul care a beneficiat de prevederile 
acestui alineat are obligatia de a face dovada pmiiciparii ~i absolvirii acestor curs uri de fonnare 
profesionala. 
(3) Prevederile art. 152 ~i art. 153 din Codul Muncii sunt aplicabile. 
Art. 93. Universitatea Politehnica din Bucure~ti se obliga sa consulte Uniunea Sindicatelor 
Cadrelor Didactice din Universitatea Politehnica din Bucure~ti in situatia incheierii contractelor 
de adaptare profesionala. 
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CAPITOLUL VIII 
ALTE PREVEDERI IN LEGATURA CD DREPTURILE SI OBLIGATIILE 

PARTILOR 

Art. 94. (1) Conform C.C.M. m. 503/DDS/21.06.2017, Universitatea Politehnica din Bucure~ti 
are obligatia de a invita la ~edintele consiliului de administratie, senatului ~i consiliilor 
facult[itiIor, reprezentantii Uniunii Sindicatelor Cadrelor Didactice din Universitatea Politehnica 
din Bucure~ti. Procesul verbal incheiat cu aceasta ocazie va consemna ~i punctele de vedere ale 
reprezentantilor organizatiei sindicale ~i va purta, in mod obligatoriu, semnatura acestora. 
(2) In~tiintarea Uniunii Sindicatelor Cadrelor Didactice din Universitatea Politehnica din 
Bucure~ti privind intrunirea comisiei de dialog social, comisiei paritare, consiliilor de 
administratie, biroului permanent al senatului, senatului, birourilor consiliilor facultatilor ~i 

consiliilor facultati!or, se face odata cu convocarea celorlaIti participanti la ~edintele respective, 
comunicandu-li-se ordinea de zi ~i documentele care VOl' fi discutate. 
(3) Conform C.C.M. m. 503/DDS/21.06.2017, hotanirile consiliiIor de administratie VOl' fi racute 
publice in interiorul Universitatii Politehnica din Bucure~ti. 
(4) Conform C.C.M. m. 503/DDS/21.06.2017, Universitatea PoIitehnica din Bucure~ti, va 
sprijini participarea reprezentantilor sindicali la conferinte (congrese), seminarii, workshop-uri, 
prin decontarea cheltuielilor de depIasare, in limita a doua conferinte/an, din surse proprii. 
Art. 95. (1 )Pe toata durata exercitarii mandatului, pre cum ~i pe 0 perioada de 2 ani de la 
incetarea acestuia, reprezentantilor ale~i in organele de conducere ale sindicatului nu Ii se poate 
modifica contractul individual de munca, in sensul reducerii unor drepturi individuale ~i 

colective prevazute in acesta ~i nu pot fi concediati pentru motive care nu tin de persoana 
salariatului, pentru motive profesionale sau pentru motive ce tin de indeplinirea mandatului pe 
care I-au primit, dedlt cu acordul scris al conducerii organizatiei sindicale, cu respectarea art. 10, 
11 ~i 12 din Legea m. 62/2011. 
(2) TimpuI aIocat activitatilor sindicale de catre membrii Biroului Operativ al Uniunii 
SindicateIor Cadrelor Didactice din Universitatea Politehnica din Bucure~ti este considerat timp 
de munca ~i este de cel putin 20 de ore pe luna. 
Art. 96. Pentru fundamentarea actiunilor prevazute la art. 30 din Legea m. 62/2011 republicata, 
conform C.C.M. m. 503/DDS/21.06.2017, angajatorul va pune la dispozitia organizatiei 
sindicale ori va asigura acesteia accesul la informatiile ~i documentele soIicitate in scris de 
ace~tia, reprezentantii sindicali avand obligatia de a pastra confidentialitatea datelor care Ie-au 
fost transmise cu acest caracter. 
Art. 97. Angajatorul poate sa asigure suplinirea personalului aflat in concediu rara plata, trimis 
la cursuri de formare ~i perfectionare sindicala, stagii de pregatire sindicala (in tara sau in 
strainatate), schimburi de experienta, pre cum ~i alte actiuni sindicale ~i sa Ie sprijine efectiv. Cei 
care suplinesc VOl' fi remunerati corespunzator pentru activitatea supIimentara efectuata, potrivit 
legii. 
Art. 98. (1) Conform C.C.M. m. 503/DDS/21.06.2017~i a Legii m. 62/2011 republicata, 
Universitatea PoIitehnica din Bucurqti este obligata sa puna, cu titlu gratuit, la dispozitia 
Uniunii Sindicatelor Cadrelor Didactice din Universitatea Politehnica din Bucure~ti spatiile 
corespunzatoare functionarii acestuia ~i sa asigure dotarile necesare desra~urarii activitatii 
prevazute de lege. 
(2) Universitatea Politehnica din Bucurqti va asigura gratuit, pentru activitatea sindicatului, 
acces la echipamentul de birotica al unitatii (fax, copiator ~i altele cu caracter administrativ) 
precum ~i suportuI tehnic pentru informarea curenta a membrilor de sindicat, in reteaua Intranet a 
institutiei. 
(3) Baza materiala cu destinatie cultural-sportiva, proprietatea universitatii ori proprietatea 
sindicatului, va putea fi folosita, rara plata, de membrii de sindicat ai Uniunii Sindicatelor 
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Cadrelor Didactice din Universitatea Politehnica din Bucurqti, dupa un orar stabilit de comun 
acord. 
Art. 99. (1) Conform C.C.M. ill. 503/DDS/21.06.2017, Universitatea Politehnica din Bucure~ti 
accepta inc as area ratelor ~i contributiilor la C.A.R. ~i la biinci, pre cum ~i a cotizatiei membrilor 
de sindicat pe statuI de plata, de catre persoanele care au sarcini de serviciu privind plata 
salariilor, cu acordul scris al membrului de sindicat. Sumele retinute, aferente cotizatiilor 
sindicaIe, vor fi virate in contul Uniunii Sindicatelor Cadrelor Didactice din Universitatea 
Politehnica din Bucure~ti. 
(2) Cotizatia platita de membrii organizatiilor sindicale in cuantum de maximum 1 % din venitul 
brut realizat este deductibila din baza de calcul a impozitului pe venit, conform art. 23 din Legea 
ill. 62/2011. 
Art. 100. Angajatorul recunoa~te dreptul reprezentantilor Uniunii Sindicatelor Cadrelor 
Didactice din Universitatea Politehnica din Bucure~ti de a urmari la locul de munca modul in 
care sunt respectate drepturile salariatilor prevazute in contractele colective de munca ~i in 
contractele individuale de munca. 
Art. 101. Angajatorul ~i Uniunea Sindicatelor Cadrelor Didactice din Universitatea Politehnica 
din Bucure~ti i~i vor comunica reciproc ~i in timp util hotararile proprii privind problemele 
importante din domeniul relatiilor de munca. 
Art. 102. Uniunea Sindicatelor Cadrelor Didactice din Universitatea Politehnica din Bucure~ti 
recunoa~te dreptul angajatorului de a stabili, in conditiile legii, raspunderea disciplinara sau 
patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de incalcarea normelor de disciplina a muncii sau 
care aduc prejudicii unitatii. 
Art. 103. Universitatea Politehnica din Bucure~ti ~i Uniunea Sindicatelor Cadrelor Didactice din 
Universitatea Politehnica din Bucure~ti se recunosc drept parteneri de dialog social permanent. 
Art. 104. Negocierile unui nou contract colectiv de munca vor incepe cu cel putin 30 de zile 
inaintea expirarii contractului in vigoare sau in celelalte conditii prevazute de Legea ill. 62/2011, 
republicata. 
Art. 105. (1) Prevederile contractelor individuale de munca vor fi pUSe de acord cu cele ale 
prezentului contract colectiv de munca in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a 
acestuia, modificandu-se prin act aditional. 
(2) Angajatorul va incheia contracte individuale de munca numai pentru salariatii nou angajati. 
Art. 106. La stabilirea conditiilor de munca ~i a criteriilor de normare pentru personalul din 
invatamantul superior se va tine cont de Recomandarea D.N.E.S.C.O. - O.I.M. privind statutul 
personalul didactic din invatamantul superior, adoptata la Paris la 12 noiembrie 1997. 
Art. 107. Angajatorul se obliga sa nu instraineze patrimoniul invatamantului catre 0 te11a 
persoana ~i sa recupereze, conform legii, to ate spatiile ~i terenurile care au apartinut de drept 
UniversWitii Politehnica din Bucure~ti. 
Art. 108. (1) Regulamentul intern se intocmqte de catre angajator cu consultarea sindicatului, 
potrivit legii. 
(2) Uniunea Sindicatelor Cadrelor Didactice din Universitatea Politehnica din Bucure~ti participa 
prin reprezentantii legali la elaborarea strategiei de dezvoltare a universitatii, cu propuneri vizand 
activitatea profesionaIa, economica, cultural a ~i sociala. 
Art. 109. Prezentul contract colectiv va fi adus la cuno~tinta salariatilor din Universitatea 
Politehnica din Bucurqti, prin afi~are, prin tiparire sub forma de bro~ura, pe pagina Web a 
universitatii, prin grija angajatorului. 
Art. 110. Clauzele negociate prin prezentul contract colectiv de munca se aplica in toate 
facultatile, directiile ~i serviciile din Universitatea Politehnica din Bucure~ti. 
Art. 111. Incheiat astazi .................... in 3 exemplare originale. 
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ANEXA nr.1 

REGULAMENTUL 

privind organizarea ~i fUllctionarea Comisiei paritare 

Comisia pari tara va fi compusa dintr-un numar egal de reprezentanti ai angajatorului ~i ai 
Uniunii Sindicatelor Cadrelor Didactice din Universitatea Politelmica din Bucure~ti, semnatare 
ale prezentului contract colectiv, desemnati de fiecare parte in term en de 14 zile de la data 
intrarii in vigoare a contractelor colective de munca. 

Comisia paritara este imputernicita sa analizeze ~i sa rezolve totalitatea problemelor ce 
apar in aplicarea contractului colectiv de munca, la solicitarea uneia dintre pa11i. 

Comisiile se vor intruni lunar sau la cererea oricarei parti, in term en de cel mult cinci (5) 
zile lucratoare de la imegistrarea cererii. Comisia paritara functioneaza valabil in prezenta a cel 
putin 3/4 din totalul membrilor ~i ia hotarari cu majoritatea simpIa a voturilor celor prezenti. 

Timpul de munca afectat activitatii Comisiei paritare se recunoa~te ca timp de lucru 
efectiv prestat. 

Comisia va fi prezidata, alternativ, de catre un reprezentant al fiecarei parti, ales in 
~edinta respectiva. 

Hotanirea adoptata este obligatorie pentru parti1e contractante. 
Secretariatul comisiei va fi asigurat de angajator, care are in sarcina cheltuielile de 

birotica. 
Prin grija secretariatului comisiei paritare, vor fi puse la dispozitia sindicatului copii ale 

proceselor verbale ~i ale hotanirilor adoptate. 
Procesele verbale ale Comisiei pari tare VOl' fi puse la dispozitia sindicatului intr-un 

termen de maximum 7 zile lucratoare de la adoptare. 
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