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Art. 1. Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor angajaților Universității “Vasile 

Alecsandri” din Bacău, studenților îmatriculați la cele trei cicluri universitare, studenților cazați în 

cămine, persoanelor cazate în cămine, angajaților firmelor care desfășoară activități comerciale în 

spațiile închiriate ale instituției, angajaților firmelor furnizoare de bunuri și servicii  precum și 

tuturor vizitatorilor. 

 

Art. 2. Conform art. 3, alin 1.1 din Legea 15/2016, se interzice fumatul în spațiile publice închise.  

În interiorul campusurilor universitare aparținând Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău nu se 

fumează în spațiile destinate activităților de predare, aplicații practice și de cercetare, în sălile de 

lectură, în sălile de ședință și consilii, pe holuri și coridoare, în toalete, lifturi, pe balcoane și terase, 

în mașinile de serviciu, în bazele sportive acoperite și în aer liber, în cămine și cantina – restaurant. 

 

Art. 3. Este permis fumatul în spațiile deschise special amenajate, marcate cu inscripția „Loc pentru 

fumat”. Locurile amenajate pentru fumat sunt marcate pe hărțile campusurilor din Anexa nr. 1 la 

prezentul regulament.  

 

Art. 4. Conducerea UBc, prin personalul Direcției Generale Administrative, are obligația 

amenajării spațiilor deschise unde este permis fumatul. 

 

Art. 5. Conform Legii 15/2016, conducerea UBc poate aplica sancțiuni pentru încălcarea 

interdicției de a fuma. Sancțiunile sunt proporționale cu fapta săvârșită și prejudiciile materiale și de 

imagine cauzate Universității. 

 

Art. 6. Pentru angajații instituției, sancțiunile sunt prevăzute în Codul Muncii și Regulamentul de 

ordine interioară R-01-03, art.69, alin. A și B. 

 

Art. 7. Toți studenții Universității au obligația respectării Cartei, regulamentelor și deciziilor 

conform art. 20 din Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea 

”Vasile Alecsandri” din Bacău, R-05-05.  

 

Art. 8. Sancțiunile pentru studenți sunt menționate la art. 48 din Regulamentul privind activitatea 

didactică şi activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – 

ciclul de studii universitare de licenţă, R-05-10 și art.36 din Regulamentul privind activitatea 

didactică şi activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – 

ciclul de studii universitare de master,                R-05-11. 

 

Art. 9. Pentru studenții cazați în cămine, pe lângă sancțiunile prevăzute de art.48 din Regulamentul 

privind activitatea didactică şi activitatea profesională a studenţilor – ciclul de studii universitare de 

licenţă, R-05-10 și art.36 din Regulamentul privind activitatea didactică şi activitatea profesională a 

studenţilor – ciclul de studii universitare de master, R-05-11, sunt prevăzute și sancțiuni în art.25 

din Regulamentul de organizare și funcționare a căminelor și a cantinei studențești din cadrul 

Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău, R-12.02.02-01.  
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Art. 10. Responsabilii pentru supravegherea respectării prevederilor Legii 15/2016 sunt numiți prin 

decizia Rectorului. Aceștia au responsabilitatea avertizării verbale a persoanelor care încalcă legea 

și a sesizării faptelor către structurile de conducere ierarhic superioare. 

 

Art. 11. Conducătorii locurilor de muncă sunt obligați să verifice respectarea prevederilor legislației 

antifumat în vigoare în spațiile unde își desfășoară activitatea. 

 

Art. 12. Personalul angajat este obligat să cunoască și să respecte prezentul regulament. 
 

Art. 13. (1) Persoanele care sunt cazate în cămine (sportivi, cadre didactice, etc), personalul angajat 

al firmelor cu care universitatea are relații comerciale și vizitatorii sunt obligați să respecte 

prevederile prezentului regulament.  

(2) În funcție de fapta săvârșită sancțiunile constau în avertisment verbal, avertisment scris, 

sesizarea instituțiilor în drept să dea amenzi, și chiar declararea ca persoane indezirabile cu 

interzicerea intrării în campusurile universitare.  
 

Art. 14. Prezentul regulament este valabil până la publicarea altor normative menite să completeze 

Legea 15/2016 privind modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun. 

 

Art. 15. Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Senatului din data de 22.04.2016. 
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Anexa nr.1 

Amplasarea locurilor în care este permis fumatul
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