
 
FIŞA de însuşire asupra prelucrării prevederilor  

Regulamentul intern privind drepturile şi obligaţiile personalului  
 

Subsemnata/ul.........................................................................................,născut/ă la data de ................................, 
CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| angajat/ă începând cu data de…………………..pe postul de: 
............................................................................, la locul de muncă: ..................................................... din secţia (atelier, 
compartiment etc.) declar că în data de………………………: 
 şeful meu direct domnul/doamna……………………..……………………….………… mi-a adus la cunoştinţă 

conţinutul Regulamentului Intern privind drepturile şi obligaţiile personalului, precum şi a modificărilor acestuia 
până la data semnării prezentei, şi înteleg faptul că acesta contine informaţii importante legate de  procedurile şi 
prescripţiile cu caracter general, potrivit cărora se desfăşoară activitatea în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza”din Iaşi, reguli pe care trebuie să le cunosc si să le respect, fiindu-mi aplicabile. Înteleg de asemenea faptul 
că Regulamentul nu este un contract şi că acesta poate fi modificat unilateral de catre angajator. 

 mi-am însuşit prevederile Regulamentului intern privind drepturile şi obligaţiile personalului al Universităţii 
“Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, precum şi a modificărilor acestuia, până la data semnării prezentei.
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Numele şi Prenumele 
salariatului................................................., 
data........................semnătura....................... 
 
Denumirea postului şi a locului de muncă 
.................................................................. 

Secţia/Departamentul: 
........................................................................... 
Conducător loc de muncă: 
Nume Prenume................................................. , 
data........................semnătura.............................      
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