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Legislaţie naţională secundară (hotărâri de guvern, ordine, etc.)   

1.1. O.M.F.P. nr. 946/2005/OSGG400/2015/  Ordinul nr. 200/2016 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând 

standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, 

1.2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ORDINUL  Nr. 

5115/13.01.2015, 

1.3. Ordinul 4619 din 2014 privind  aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație 

din unitățile de învățământ preuniversitar, 

1.4. - Ordinul 4621 din 10/08/2015 privind  modificarea și completarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

1.5. LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei;Decizie de numire a Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică cu privire la 

sistemele de control managerial. 

 

2. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 

 

2.1. Definiţii: 

 

Nr. 

Crt. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1. Procedură Prezentare în scris a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a 

regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor, având în vedere 

asumarea responsabilităţilor; 

PS (Procedură de sistem) = procedură care descrie o activitate sau un proces care se 

desfăşoară la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor dintr-o entitate publică. 

PO (Procedură operaţională) = procedură care descrie o activitate sau un proces care 

se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate publică. 

 

2. Compartiment Departament / serviciu / birou. 

3. Conducătorul compartimentului Şef birou / şef serviciu. 

4. Sistem de control managerial Ansamblu de structuri organizatorice, responsabilităţi, proceduri, procese şi resurse 

ce are ca scop implementarea controlului managerial. 

5. Consiliul profesoral  Organ decizional format din totalitatea cadrelor didactice din unitatea şcolară cu 

personalitate juridică, prezidat de către director. 

6. Consiliul de administrație Organ de conducere în unitățile de învățământ de stat, constituit din 7,9 sau 13 

membri, incluzând reprezentanți ai părinților, ai consiliului local, ai primarului, ai 

cadrelor didactice, inclusiv directorul unității de învățământ. 

7. Comisie Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului 

de control managerial. 

 

7.2 Abrevieri: 

 

Nr. Abrevierea Termenul abreviat 
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crt. 

1. PO Procedura operaţională 

2. PS Procedură de sistem 

3. SCI/M Sistem de Control Intern/Managerial 

4. E. Elaborare 

5. V. Verificare 

6. A. Aprobare 

7. Ap. Aplicare 

8. Ah. Arhivare 

9. CEAC Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

 

3. Descrierea procedurii  

8.1 Generalităţi: 
 Disciplina muncii este o condiţie obiectivă şi indispensabilă desfăşurării activităţii fiecărui director. 

 Punând în evidenţă importanţa îndatoririi de a respecta disciplina muncii, Codul muncii o enunţă în art. 39, al. 2, lit .b) 

ca o obligaţie distinctă a salariaţilor, dar şi ca un drept al angajatorului – prevăzut la art. 247, al. 1 din acelaşi cod – de a 

aplica sancţiuni disciplinare salariaţilor ori de câte ori constată că aceştia săvârşesc abateri disciplinare. 

 

8.2 Răspunderea disciplinară şi sancţiunile disciplinare: 
 

 Răspunderea disciplinară intervine în cazurile în care un angajat săvârşeşte cu vinovăţie o abatere disciplinară.  

Elementele necesare răspunderii disciplinare sunt: 

- Calitatea de angajat; 

- Existenţa unei fapte ilicite; 

- Săvârşirea faptei cu vinovăţie; 

- Un rezultat dăunător şi legătura de cauzalitate între faptă şi rezultat. 

 

 Fapta ilicită sub aspect disciplinar constă în încălcarea normelor legale, regulamentului intern, contractului individual de 

muncă, ordinelor şi dispoziţiilor conducătorilor ierarhici. 

 Vinovăţia este elementul subiectiv principal în care se exprimă atitudinea conştiinţei şi voinţei faţă de faptă şi urmările ei. 

Când se afirmă despre o persoană care a săvârşit o faptă că este vinovată, înseamnă că ea şi-a dat seama despre faptă şi a 

voit urmările sau nu şi-a dat seama, dar putea şi era obligată să-şi dea seama.  

 

Fapta este săvârşită cu intenţie când salariatul: 

- Prevede rezultatul faptei sale urmărind producerea lui prin săvârşirea acelei fapte – intenţia directă; 

- Prevede rezultatul faptei sale şi nu-l urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii lui - intenţia indirectă. 

 

       Fapta este săvârşită din culpa salariatului: 

- Prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l acceptă, considerând fără temei că el nu se va produce – uşurinţa; 

- Nu prevede rezultatul faptei sale, deşi trebuia şi putea să-l prevadă – nesocotinţa; 

 

 Gradul de vinovăţie constituie unul din criteriile folosite pentru individualizarea sancţiunii; 

 În materie disciplinară, în cazul în care sunt dovedite încălcarea normelor legale sau contractuale şi vinovăţia, 

rezultatul dăunător şi legătura de cauzalitate sunt prezumate. 
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Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul, în cazul în care salariatul săvârşeşte o  abatere disciplinară, 

conform art. 248, al.1 din Codul Muncii sunt: 

a) Avertismentul scris; 

b) Retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, 

pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

c) Reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 

d) Reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-

10 %; 

e) Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

 

8.3 Procedura cercetării abaterilor disciplinare şi a aplicării sancţiunilor disciplinare: 

 

 Cercetarea disciplinară presupune parcurgerea a 5 etapte: 

a) Întocmirea unui referat privind  săvârşirea unei abateri disciplinare; 

b) Emiterea Deciziei de convocare a Comisiei de disciplină; 

c) Convocarea salariatului pentru cercetarea disciplinară prealabilă; 

d) Cercetarea disciplinară propriu-zisă şi întocmirea procesului-verbal de către Comisia de disciplină; 

e) Decizia de sancţionare. 

 

8.3.1 Raportul privind săvârşirea unei abateri disciplinare 

 

 În general, şeful ierarhic superior al salariatului care a săvârşit abaterea disciplinară sau conducătorul structurii 

organizatorice din care face parte sau conducătorul unităţii angajatoare, întocmeşte un raport privind fapta săvârşită. Se 

utilizează modelul anexat la prezenta procedură. 

 

8.3.2 Organele competente 

 

 Legislaţia în materie precizează că angajatorul constituie componenţa Comisiei de disciplină, cât şi convocarea acesteia 

prin decizie. 

 Convocarea Comisiei de disciplină se face prin decizie, conform modelului anexat la prezenta procedură. 

 Din comisie face parte fără drept de vot, în calitate de observator, şi un reprezentant al sindicatului.  

 Din comisie nu va face parte persoana care a întocmit referatul. 

 

8.3.3 Cercetarea abaterii disciplinare 

 

 Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 248, al. 1, lit. a), nu poate fi dispusă 

înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. 

 Pentru cercetarea abaterii disciplinare şi propunerea sancţiunii, Comisia de disciplină îl va convoca în scris pe salariatul 

cercetat, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte. 

 Convocarea va indica cel puţin motivul, data, ora şi locul întrevederii, conform modelului anexat la procedură. 

 Convocarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare 

recomandată (cu confirmare de primire), la domiciliul sau reşedinţa comunicate de acesta sau prin executor judecătoresc. 

 Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute mai sus, fără motiv obiectiv, dă dreptul 

anagajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. 

 În cazul cercetării se vor stabili faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, precum şi orice date 

concludente pe baza cărora să se poată stabili existenţa sau inexistenţa vinovăţiei. 
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 Ascultarea şi verificarea apărărilor salariatului cercetat sunt obligatorii. În cursul cercetării disciplinare prealabile 

salariatul are dreptul să formulize şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să 

realizeze cercetarea, toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare. Este obligatoriu să fie luată o declaraţie 

scrisă a salariatului, în baza căreia se poate lua o eventual decizie de sancţionare, probându-se totodată şi respectarea 

dreptului la apărare. 

 Comisia de disciplină propune aplicarea sau neaplicarea unei sancţiuni disciplinare după analizarea cercetării. 

 Consemnarea cercetării comisiei de disciplină şi propunerea de aplicare sau neaplicare a unei sancţiuni disciplinare se 

materializează sub forma unui proces-verbal, conform modelului anexat la prezenta procedură. 

 Lucrările comisiei de disciplină se consemnează într-un registru de procese verbale. 

 

8.3.4 Individualizarea sancţiunii şi termenele de aplicare 

 

 La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de cauzele şi gravitatea faptei, de împrejurările în care a fost comisă, de gradul 

de vinovăţie a salariatului, de eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

 Textul art. 248, al. 1 din Codul Muncii enumeră sancţiunile într-o anumită ordine, de la cea mai uşoară până la cea mai 

severă. 

 În baza propunerii comisiei de disciplină, angajatorul va emite decizia de sancţionare. 

 

8.3.5 Decizia de sancţionare 

 

 Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile 

calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data 

săvârşirii faptei. 

 Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de 

la data comunicării. 

 Comunicarea (decizia) se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin 

scrisoare recomandată (cu confirmare de primire), la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta, sau prin executor 

judecătoresc. 

 Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile 

calendaristice de la data comunicării. 

 

8.4 Resurse necesare: 

 

8.4.1 Resurse materiale  

 hârtie de scris; 

 telefon pentru legături operative cu persoanele implicate în realizarea activităţii procedurate; 

 caiete, dosare, pixuri, foi veline de scris, agrafe, perforator, capsator. 

 

8.4.2 Resurse umane  

 conducere;  

 

8.4.3 Resurse financiare  

 bugetul instituției, conform alocării bugetare anuale, precum și alte surse suplimentare.    
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4. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

Nr. 

crt. 

Compartimentul (postul) / acţiunea 

(operaţiunea) 

I II III IV 

1. Referat privind  săvârşirea unei 

abateri disciplinare 
A. Ap. E.  

2. Raportul de cercetare A. E., Ap.   

3. Stabilirea sancțiunii, care se 

comunică angajatului cercetat. 

A. E. Ap.  

4. Arhivarea actelor justificative  

întocmite de Comisia de cercetare a 

abaterilor disciplinare 

   Ah. 

5. Coordonarea activității de cercetare 

disciplinară. 
 Ap. Ap.  

 

I – Directorul instituţiei; 

II –Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare;    

III – Şeful ierarhic superior al angajatului cercetat; 

IV – persoana cu atribuții de arhivă.     

 

 

5. Anexe, înregistrări, arhivări 

 

Nr. 

anexă/ 

cod 

formular 

 

Denumirea anexei/ 

formularului 

 

Elaborator 

 

Aprobă 

 

Nr. de 

exemplare 

 

Difuzare 

 

Arhivare 

 

Alte 

elemente  

loc 

 

perioadă 

 Copertă ----------- ----------   Arhivă  Cf. 

nomenclator 

arhivistic 

 

          

6. Cuprins  

 

 

Numărul 

componentei 

în cadrul procedurii 

 

 

Denumirea componentei din cadrul procedurii 

 

Pagina 

0 Copertă 0 

1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după 

caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii 
1/9 

2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii  1/9 

3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din 1/9 
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