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1. Scopul procedurii -Scopul acestei proceduri este de a respecta prevederile prevăzute de Codul muncii (Legea 53/2003, 

republicată în 2011), respectiv Legea educației naționale nr. 1/2011. 

 

2. Domeniul de aplicare Tuturor persoanelor din instituția școlară, personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic.Aplicabilitatea 

procedurii demareaza din momentul aprobarii ei de catre directorul instituția școlară si inregistrarea ei in registrul de intrare – 

iesire al unitatii scolare. 

 

3. Documente de referinţă  

 

 Regulamentul de ordine interioară.  

 Legea educației naționale nr. 1/2011.  

 Legea 53/2003, republicată în 2011, privind Codul Muncii.  

 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, 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ORDINUL  Nr. 5079/2016, 

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

de învățământ preuniversitar, 

- 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, 

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

Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor 

de control managerial, republicat; 

St -1 Etică integritate. 

 

 

 

4. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 

 Definiţii: 

Nr. 

crt. 

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

4.1.  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 din cadrul Instituţiei şcolare; 

Compartiment = sferă, sector, domeniu (de activitate), etc.; 

Conducătorul compartimentului = director, director adjunct etc.;  

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

desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente din cadrul Instituţiei şcolare; 

PL (Procedură de lucru) = procedură care descrie o activitate sau un proces care se 

desfăşoară la nivelul unui singur compartiment din cadrul Instituţiei şcolare; 

4.2.  Auditul public intern Reprezintă o activitate funcţională, independent şi obiectivă care dă asigurări şi consiliere 

conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând 

activitatea entităţii publice. Ajută entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o 

abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea 

sistemului de conducere, bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de 

administraţie 
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4.3.  Audit Proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi obiective şi de 

evaluare a lor cu obiectivitate, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile 

de audit 

4.4.  Criterii de audit Ansamblu de politici, proceduri sau cerinţe utilizate ca referinţă 

4.5.  Auditor Persoană ce are calificarea necesară efectuării de audituri 

4.6.  Sistem de control managerial Ansamblu de structuri organizatorice, responsabilităţi, proceduri, procese şi resurse ce are 

ca scop implementarea controlului managerial 

4.7.  Neconformitate Neîndeplinirea unei cerinţe 

4.8.  Auditat Zonă, compartiment, activitate în care se desfăşoară auditul 

4.9.  Analiză Activitate de a determina potrivirea, adecvarea şi eficacitatea subiectului în cauză, în ceea 

ce priveşte îndeplinirea obiectivelor stabilite 

4.10.  Adecvat potrivit, corespunzător, nimerit 

4.11.  Acţiune desfăşurarea unei activităţi sau fapta întreprinsă pentru atingerea unui scop 

4.12.  Ameninţare pericol   sau sursa  acestuia, care poate afecta atingerea obiectivelor unei organizaţii 

4.13.  Control intern totalitatea politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de către managementul 

organizaţiei pentru a asigura atingerea obiectivelor în mod eficient şi eficace, 

respectarea reglementărilor,   protejarea   bunurilor   şi   a   informaţiilor   şi prevenirea 

fraudelor şi greşelilor 

4.14.  Disponibilitatea la risc cantitatea de risc pe care o organizaţie este pregătită să o  accepte sau la care este 

dispusă să se expună într-un anumit moment. (Termenul se regăseşte în literatura de 

specialitate sub denumirea ,,Apetitul pentru risc") 

4.15.  Efect rezultat, urmare, consecinţă 

4.16.  Eficacitate capacitatea unui produs sau a unei activităţi de a produce efecte, indiferent de resursele 

consumate (eforturile depuse) 

4.17.  Eficienţă obţinerea rezultatelor cu un consum raţional (optim) de resurse 

4.18.  Eveniment întâmplare importantă sau fapt de mare însemnătate 

4.19.  Expunere la risc consecinţele pe care poate să le resimtă o organizaţie,  ca o combinaţie de impact şi 

probabilitate, în cazul materializării unui risc 

4.20.  Factor de risc situaţie / fapt / condiţie reprezentând motivul care stă la baza riscului şi care declanşează 

manifestarea 

4.21.  Gestionarea riscurilor componentă a managementului riscului care constituie un ansamblu de activităţi riguros 

definite şi organizate, care permit administrarea şi monitorizarea eficientă a riscului 

4.22.  Impact efectul produs în cazul când un risc se materializează 

4.23.  Managementul riscului metodologie care vizează asigurarea unui control global al riscului, ce permite 

menţinerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc pentru instituţie, cu costuri minime 

4.24.  Nivelul de risc cuantificarea combinaţiei dintre impact şi probabilitate, definită ca produsul acestora 

4.25.  Obiectiv ceea ce îşi propune să realizeze instituţia 

4.26.  Optimă cea mai bună într-un context dat 

4.27.  Probabilitate posibilitatea ca un anumit eveniment / risc   să aibă loc sau   să   se materializeze 

4.28.  Proces ansamblul de activităţi corelate sau interactive care transformă elementele de  intrare în 

elemente de ieşire 

4.29.  Registrul de riscuri reprezintă instrumentul de lucru, care cuprinde, sub forma unui tabel, elementele 

necesare gestionării eficiente a riscurilor 

4.30.  Responsabil de risc persoana (conducătorul unei structuri) din cadrul instituţiei, desemnată să gestioneze 

riscurile existente, corespunzător nivelului ierarhic al acesteia, în scopul atingerii 

obiectivelor cărora le sunt asociate respectivele riscuri 

4.31.  Risc incertitudinea unui rezultat, a unor acţiuni sau evenimente, fie sub forma unei 
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oportunităţi pozitive sau a unei ameninţări negative. Este o combinaţie dintre 

probabilitate şi impact 

4.32.  Risc extern riscul care rezultă din afara instituţiei şi nu poate fi controlat în totalitate de către aceasta 

4.33.  Risc inerent expunerea cauzată de un anumit risc înainte de a fi luată vreo măsură de atenuare a lui 

4.34.  Risc operaţional riscul legat de desfăşurarea curentă a activităţii în cadrul instituţiei 

4.35.  Risc privind schimbarea riscul aferent deciziei de a face lucruri noi care depăşesc capacitatea actuală a instituţiei 

4.36.  Risc rezidual expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de gestionare a lui, 

presupunând că masurile au fost eficace 

4.37.  Semnificativ are înţeles precis sau este concludent 

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

de control managerial 

 

 Abrevieri: 

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedura operaţională 

2. E. Elaborare 

3. V. Verificare 

4. A. Aprobare 

5. Ap. Aplicare 

6. Ah. Arhivare 

7. PS Procedură de sistem 

8. PL Procedură de lucru 

 

5. Descrierea procedurii  

5.1. Generalităţi: 

 Art. 280 din Legea educației naționale nr. 1/2011 privind Statutul personalului didactic 

1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere, de îndrumare și de control din învățământul 

preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăție a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, 

precum și pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învățământului și prestigiului unității/instituției 

conform legii.  

Art. 247 din Legea 53/2003, republicată în 2011, privind Codul Muncii:  

(1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților săi ori de 

câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară.  

(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către 

salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de 

muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici.  

Cadrul legislativ precizează existența a două categorii de sancțiuni disciplinare:  

a) sancțiuni reglementate de Legea educației naționale nr. 1/2011 – privind StatutulPersonalului didactic;  

b) sancțiuni reglementate de Legea nr. 53/2003, republicată în 2011, privind CodulMuncii, cu modificările și completările ulterioare.  

Cadrul de organizare și realizare a procedurii operaționale este conform OG nr. 119/1999, OMFP nr. 522/2003, OMFP nr. 912/2004, 

OMFP nr. 946/2005, OMFP nr. 1389/2006, OSGG 400/2015. 

a) Sesizarea săvârșirii abaterii disciplinare și înregistrarea acesteia:  
Cadrul legal nu prevede obligația sesizării conducerii unității cu privire la săvârșirea unor/unei abateri disciplinare dar, prin art. 280 

(1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, precizează că „personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum și cel de 

conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăție a îndatoririlor 
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ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum și pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului 

învățământului și prestigiului unității/instituției, conform legii”. De asemenea, prin art. 280 (7) din Legea educației naționale nr. 

1/2011, precizează că „cercetarea faptei și comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării acesteia, 

consemnată în condica de inspecții sau la registratura generală a unității de învățământ preuniversitar/instituției. Persoanei nevinovate 

i se comunică în scris inexistența faptelor pentru care a fost cercetată”. În consecință, pentru a urmări încadrarea în termenul stabilit de 

lege a aplicării sancțiunii, este necesar a se consemna într-un document data constatării abaterii disciplinare săvârșite.  

b) Actul de constatare a săvârșirii unei abateri disciplinare poate fi:  

- proces-verbal încheiat cu ocazia constatării abaterii;  

- referat adresat conducerii unității de către șefii unor birouri, servicii, compartimente etc., în care este descrisă fapta care constituie 

abatere disciplinară și prin care se cere sancționarea disciplinară;  

- adresă înaintată de către o altă instituție sau unitate care are la cunoștință comiterea abaterii disciplinare de către un salariat al unității 

sesizate;  

- sesizare/plângere făcută de colectiv sau de o grupare din colectivul de muncă al unității sau de către oricare altă persoană care are 

cunoștință despre comiterea abaterii disciplinare. Indiferent de forma pe care o îmbracă, sesizarea în scris a abaterii disciplinare va fi 

înregistrată în registrul de intrări-ieșiri al unității.  

Înregistrarea săvârșirii abaterii disciplinare are o foarte mare importanță, deoarece, de la data înregistrării, curge termenul de emitere a 

deciziei de aplicare a sancțiunii disciplinare.  

c) Decizia de numire a comisiei de cercetare  
Potrivit art. 251 (1) din Codul Muncii, sub sancțiunea nulității absolute, nici o măsură, cu excepția celei prevăzute la art.  248 alin. (1), 

lit. (a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.  

După ce a luat la cunoștință despre săvârșirea unei abateri disciplinare de către un salariat, Consiliul de administrație hotărăște sau nu 

efectuarea unei cercetări disciplinare cu privire la faptele sesizate [art. 14 (1), art. 247 – 252 din Codul Muncii, art. 280 din Legea 

educației naționale nr. 1/2011  

d) Convocarea în scris a salariatului care a săvârșit abaterea disciplinară  
Comisia de cercetare are obligația de a întocmi convocarea prin care cel în cauză este chemat pentru audiere în fața comisiei. Refuzul 

celui cercetat de a se prezenta la audiere, deși a fost înștiințat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum și de a da declarații scrise 

se constată prin proces-verbal și nu împiedică finalizarea cercetării (art. 280 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011 și art. 

251 alin. (3) din Codul muncii).  

Dovada convocării se face prin semnătura salariatului pe duplicatul documentului respectiv, pe care se consemnează: „am primit un 

exemplar, astăzi ................, ora ..............  

e) Efectuarea cercetării cuprinde fazele:  

1. Audierea salariatului care a comis abaterea  

Salariatul are dreptul de a fi asistat, la cerere, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. Prezența reprezentantului 

sindicatului este legală, în baza art. 251 (4) din Codul Muncii și art. 30 din Legea sindicatelor.  

Audierea se consemnează în procesul-verbal de audiere, care se semnează de către persoana audiată, de către persoana care asistă și de 

către membrii comisiei.  

2. Verificarea susținerilor făcute de salariat  

Comisia va trece la verificarea susținerilor salariatului în scopul stabilirii eventual a motivelor pentru care sunt sau nu înlăturate 

apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare.  

f) Raportul comisiei de cercetare  
Ancheta se finalizează prin întocmirea raportului de cercetare care trebuie să cuprinda:  

1. componența comisiei (conform deciziei de numire);  

2. numele și prenumele salariatului cercetat;  

3. precizarea faptei/faptelor pentru care salariatul este cercetat și care constituie abatere disciplinară;  

4. obiectul cercetării;  

5. concluziile cercetării: descrierea faptelor, împrejurările în care a fost săvârșită fapta, gradul de vinovăție/nevinovăție al salariatului, 

consecințele abaterii disciplinare, antecedente disciplinare și comportarea generală în serviciu a acestuia;  

6. motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării prealabile;  
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7. aprecierea sintetică asupra gravității faptei.  

Raportul de cercetare se înregistrează la registratura unității școlare. Documentele cercetării:  

1. -raportul comisiei;  

2. -copie după procesul-verbal al ședinței consiliului de administrație în care se hotărăște constituirea comisiei de cercetare;  

3. -decizia de numire a acesteia;  

4. -sesizarea faptei săvârșite de salariat, înregistrată la unitatea de învățământ;  

5. -procese verbale ale ședințelor de lucru ale comisiei;  

6. -comunicarea făcută salariatului pentru prezentarea la audiere;  

7. -procesele verbale de audiere.  

 

Notele informative și audierile se numerotează și se îndosariază.  

g) Stabilirea sancțiunii  

Conform art. 282 din Legea educației naționale nr. 1/2011, sancțiunea se stabilește,pe baza raportului comisiei de cercetare, de 

autoritatea care a numit această comisie și se comunică celui în cauză, prin decizie scrisă, după caz, de către directorul unității de 

învățământ, inspectorul școlar general sau ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului.  

Conform art. 266 din Codul Muncii, angajatorul stabilește sancțiunea disciplinară în raport cu gravitatea faptei.  

La stabilirea sancțiunii disciplinare trebuie să se aibă în vedere următoarele aspecte:  

1. împrejurările în care fapta a fost săvârșită;  

2. gradul de vinovăție al salariatului;  

3. consecințele abaterii disciplinare;  

4. comportarea generală a salariatului;  

5. eventualele sancțiuni disciplinare anterioare.  

h) Decizia de sancționare. Comunicarea deciziei  
Cercetarea faptei și comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării acesteia, consemnată în condica 

de inspecții sau la registratura generală a unității de învățământ preuniversitar/instituției. Persoanei nevinovate i se comunică în scris 

inexistența faptelor pentru care a fost cercetată (art. 280 (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011).  

De asemenea, prin art. 252 (1) din Codul Muncii, angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă 

scrisă, în termen de 30 zile calendaristice de la data luării la cunoștință a săvârșirii abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de 

la data săvârșirii faptei 

În decizie se cuprind obligatoriu:  

1. descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;  

2. precizarea prevederilor din statutul disciplinar sau contractul colectiv de muncă aplicabil, care au 

fost încălcate de salariat;  

3. motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare;  

4. temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică;  

5. termenul în care sancțiunea poate fi contestată;  

6. instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestată.  

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

comunicării.  

Persoanele sancționate încadrate în unitățile de învățământ au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia 

respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul școlar.  

Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistența faptelor pentru care a fost cercetată (art. 280 (7) din LEN nr. 1/2011 – privind 

Statutul personalului didactic).  

8. PRECIZĂRI GENERALE  

Art.1. Atragerea răspunderii disciplinare are loc în momentul în care personalul menționat mai sus nu își îndeplinește atribuțiile din 

fișa postului, anexă la contractul individual demuncă sau, în cazul personalului de conducere, anexă la contractul managerial.  

Art.2. Disciplina muncii este starea de ordine existentă în desfășurarea proce sului de muncă, rezultând din respectarea întocmai a 

normelor ce reglementează acest procesși din îndeplinirea de către toți salariații a obligațiilor asumate prin încheierea 
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contractelorindividuale de muncă. Un contract individual de muncă nu poate cuprinde toate obligațiile salariatului, privit ca parte în 

raportul de subordonare existent față de angajator.  

Art.3. Salariatul trebuie să respecte obligațiile generale cuprinse sub forma normelor prevăzute în legislația în materie, în contractul 

colectiv de muncă la nivel național, la nivel de ramură, la nivel de unitate, precum și cele din regulamentele de organizare și 

funcționare, din regulamentul de ordine interioară existent la nivelul unității, dar și cele generate de dispozițiile date de angajator, în 

diferite modalități (în formă scrisă sau orală), cu condiția ca aceste dispoziții să fie în conformitate cu legea.  

Art.4. La stabilirea sancțiunii se va ține seama de cauzele și gravitatea faptei, împrejurările în care a fost săvârșită, Gradul de vinovăție 

al salariatului, dacă acesta a mai avut și alte abateri în trecut, precum și de urmările abaterii.  

Art.5. Sancțiunea disciplinară se aplică numai după cercetarea prealabilă a faptei ce constituie abaterea, ascultarea salariatului și 

verificarea susținerilor făcute de acesta în apărare.  

Art. 6. Sancțiunea disciplinară poate fi stabilită și va fi comunicată în scris salariatului în cel mult 30 (treizeci) de zile de la data când 

cel în drept să o aplice a luat cunoștință de săvârșirea abaterii.  

Art. 7. Aplicarea sancțiunii nu se va putea face însă mai târziu de 6 (șase) luni de la data săvârșirii abaterii.  

Art. 8. Numai în urma parcurgerii unei anumite proceduri de sancționare, în finalul căreia să se stabilească cu certitudine săvârșirea 

unei abateri, poate fi aplicată temeinic și legal o sancțiune, în funcție de anumite criterii.  

Art. 9. Este necesar să existe un raport de echivalență între gravitatea abaterii săvâr șite și sancțiunea aplicată.  

Art. 10. Pentru a putea fi declanșată procedura de sancționare, trebuie să existe o sesizare în scris, astfel 

încât persoanele și organele competente să poată lua cunoștință de posibila săvârșire a unor abateri disciplinare.  

Art. 11. Sesizarea ca atare se poate prezenta și sub forma unei sesizări din oficiu (autosesizare).  

Art. 12. Conducerea unității de învățământ sau o treime din membrii consiliului profesoral numesc comisia de cercetare.  

Art. 13. Această comisie de cercetare este individualizată în funcție de sesizarea existentă.  

Art.14. În cadrul deciziei de constituire a comisiei trebuie să se menționeze că aceasta va cerceta „faptele cuprinse în sesizare” sau 

„presupusele abateri cuprinse în sesizare”.  

Art. 15. Calitatea membrilor comisiei este următoarea:  

- unul dintre membri reprezintă organizația sindicală din care face parte persoana cercetată sau un reprezentant al salariaților, în cazul 

în care acesta nu este membru de sindicat;  

- cadre didactice/angajați care au funcția cel puțin egală cu a celui cercetat.  

Art. 16. Etapele derulării procedurii de cercetare sunt:  

a) existența unei sesizări/autosesizări;  

b) constituirea comisiei de cercetare;  

c) desfășurarea cercetării;  

d) întocmirea și prezentarea raportului comisiei de cercetare;  

e) propunerea de sancționare;  

f) stabilirea sancțiunii și comunicarea deciziei de sancționare;  

g) contestarea deciziei de sancționare;  

h) reabilitarea.  

Art. 17. Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic, personalului didactic auxiliar precum și celui de 

conducere, îndrumare și control, conform art. 280 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările u lterioare, 

sunt:  

a) observație scrisă;  

b) avertisment;  

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control, cu până  

la 15 %, pe o perioadă de 1 – 6 luni;  

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice 

superioare sau pentru obținerea gradelor didactice ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control;  

e) destituirea din funcția de conducere, de îndrumare și de control din învățământ;  

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.  



ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

„ION BĂNCILĂ”BRĂILA 

Procedura de lucru  

Control Managerial 

 

Ediţia : II 

Nr. de ex. 2 

Comisia de monitorizare, 

coordonare şi îndrumare 

metodologică a dezvoltării 

sistemului de control managerial 

PRIVIND RĂSPUNDEREA 

DISCIPLINARĂ A PERSONALULUI 

DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR 

Cod: PL-30-1 

Revizia  1 

Nr. de ex. 2 

Pag. 9 / 13 

Exemplar nr. 2 

 

 

Art. 18. Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul (personal nedidactic) săvârșește o abatere 

disciplinară, conform art. 248 din Legea 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare, sunt:  

a) avertisment scris;  

b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate 

depăși 60 (șaizeci) zile;  

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

d) reducerea salariului de bază și/sau, după caz și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1 –3 luni cu 5 – 10 %;  

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.  

Notă: Pentru aceeași abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancțiune.  

Art. 19. Prezenta se aduce la cunoștință comisiei permanente de disciplină și întregului personal.  

9. RESPONSABILITĂȚI  

- Consiliul de administrație - coordonează desfășurarea activității:  

- Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare întocmește raportul de cercetare.  

- Consiliul de administrație stabilește, pe baza raportului comisiei de cercetare, sancțiunea care se comunică celui în cauză, 

prin decizie scrisă, de către directorul unității de învățământ.  

- Serviciul secretariat arhivează și păstrează toate actele justificative întocmite deComisia de cercetare a abaterilor 

disciplinare și Consiliul de administrație. 

 

10. CONȚINUTUL PROCEDURII  

Comisia de cercetare respectă în totalitate procedura de cercetare, astfel: 

 

Nr. 

pas  

Paşii de parcurs  Tipuri de activităţi  Responsabili  Termen  Observaţii  

1.  Existenţa unei 

sesizări 

AUTOSESIZĂRI 

- pentru a putea fi declanşată 

o procedură de sancţionare, 

trebuie să existe o sesizare în 

scris  

- sesizarea ca atare se poate 

prezenta sub forma unei 

sesizări din oficiu 

(autosesizare) a conducerii 

unităţii de învăţământ  

- toţi angajaţii  

 

 

 

- conducerea 

unităţii şi organele 

ierarhic superioare  

 orice angajat are obligaţia de a 

sesiza angajatorul în legătură 

cu încălcarea ROI/contractului 

colectiv de muncă  

2.  Constituirea unei 

comisii de cercetare  

- competenţa de numire a 

comisiei de cercetare este 

stabilită de art. 280 (5)  

- convocarea Consiliului de 

administraţie  

- prezentarea sesizării  

- numirea comisiei de 

cercetare  

- director  

- secretarul 

Consiliului de 

administraţie  

- director  

- cel mult 7 

(şapte) zile de 

la luarea la 

cunoştinţă a 

sesizării  

 

3.  Desfăşurarea  

cercetări 

- comisia numită prin 

dispoziţie îşi însuşeşte 

atribuţiile şi obligaţiile 

comisiei de cercetare: 

a) Stabilirea existenţei 

faptelor cuprinse în sesizare 

ţi a urmărilor acestora. 

b) Stabilirea împrejurărilor în 

- comisia numită  

mult 15 zile de la 

numirea comisiei 

- pe parcursul 

cercetării 

- stabilit prin 

dispoziţie - cel  

 



ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

„ION BĂNCILĂ”BRĂILA 

Procedura de lucru  

Control Managerial 

 

Ediţia : II 

Nr. de ex. 2 

Comisia de monitorizare, 

coordonare şi îndrumare 

metodologică a dezvoltării 

sistemului de control managerial 

PRIVIND RĂSPUNDEREA 

DISCIPLINARĂ A PERSONALULUI 

DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR 

Cod: PL-30-1 

Revizia  1 

Nr. de ex. 2 

Pag. 10 / 13 

Exemplar nr. 2 

 

 

care faptele cuprinse în 

sesizare au fost săvârşite 

c)Stabilirea existenţei sau 

inexistenţei vinovăţiei 

persoanei sau persoanelor 

cercetate 

d) Audierea persoanei sau 

persoanelor cercetate 

e) Verificarea susţinerilor 

făcute de persoana 

/persoanele cercetate în 

apărarea sa 

f) obligaţia comisiei de 

cercetare de a face cunoscut 

persoanei cercetate toate 

documentele cercetării în 

vederea producerii de probe 

în apărare 

4.  Consilierea/instruirea 

comisiei  

Dacă este cazul, angajatorul 

ia măsurile necesare astfel 

încât comisia să fie instruită 

în ceea ce priveşte:  

- principiul respectării 

dreptului la apărare  

- condiţia vinovăţiei 

persoanei cercetate  

- condiţia stabilirii 

circumstanţelor (atenuante 

sau agravante) în care au fost 

săvârşite fapta/faptele  

- obligaţia de a pune la 

dispoziţia persoanei cercetate 

toate actele care au stat la 

baza întocmirii raportului 

comisiei, inclusiv acesta 

Pentru respectarea dreptului 

la apărare, comisia trebuie să 

parcurgă etapele: 

a) Înmânarea persoanei 

cercetate, sub semnătură, a 

unei copii a deciziei de 

constituire a comisiei, 

precum şi a unei copii a 

sesizării 

b) Înştiinţarea în scris a 

persoanei cercetate, cu 

minimum 48 de ore înainte, 

în vederea prezentării la 

- director  

- comisie numită  

- comisie numită  

-secretarul 

comisiei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comisia numită 

- persoana 

cercetată 

- comisia de 

- după 

numirea 

comisiei (24 

ore)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parcursul 

cercetării 

- 48 de ore 

înainte de 

prezentare 

în cazul în care persoana 

cercetată se află în 

imposibilitatea de a se prezenta 

la audiere la data stabilită prin 

înştiinţare, dovedind acest 

lucru cu înscrisuri, duce la 

suspendarea cercetării pe 

perioada respectivă. Dacă pe 

parcursul cercetării comisia 

descoperă şi alte fapte, 

presupuse abateri ale persoanei 

cercetate sau ale altor 

persoanei, va întocmi un 

material separat care se va 

constitui într-o altă 

sesizare/autosesizare şi va face 

obiectul unei alte cercetări 
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audiere în faţa comisiei şi 

pentru a da declaraţii scrise 

în legătură cu faptele 

cuprinse în sesizare 

c) Audierea persoanei 

cercetate: această etapă se 

desfăşoară în faţa membrilor 

comisiei de cercetare, aceştia 

având posibilitatea să 

adreseze în scris şi/sau verbal 

întrebări 

d) Audierea altor persoane 

care au cunoştinţă 

Comisia de cercetare are 

dreptul şi obligaţia de a face 

copii ale unor documente 

aflate în unitatea de 

învăţământ, care au relevanţă 

în vederea aflării adevarului. 

cercetare - pe parcursul 

cercetării 

5.  Întocmirea raportului 

comisiei de cercetare  

- comisia va întocmi un 

raport motivat în care va 

stabili faptele săvârşite, 

împrejurările în care acestea 

au fost săvârşite, existenţa 

sau inexistenţa vinovăţiei 

persoanei cercetate. 

Raportul va cuprinde 

următoarele secţiuni: 

a) Prezentarea comisiei de 

cercetare şi a deciziei de 

constituire 

b) Prezentarea faptelor 

cuprinse în sesizare precum 

şi semnatarul/semnatarii 

acesteia 

c) Prezentarea documentelor 

care au fost folosite pe 

parcursul cercetării 

d) Menţionarea persoanelor 

audiate 

e) Modul de desfăşurare a 

procedurii de cercetare 

f) Prezentarea pe larg a 

faptelor aşa cum au rezultat 

în urma efectuării cercetării 

g) Concluziile comisiei de 

cercetare, constând în 

stabilirea cu certitudine a 

- comisia 

desemnată  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

secretarul 

comisiei 

 anexează documente, 

declaraţii, note etc. 

- raportul va fi semnat de toţi 

membrii comisiei de cercetare 

- comisia nu are dreptul să 

propună sancţiuni 
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abaterilor săvârşite, 

prezentate punctual şi 

explicit, menţionând ce 

prevederi legale au fost 

încălcate, vinovăţia sau 

nevinovăţia 

persoanei/persoanelor 

cercetate 

h) Menţiunea, în final, dacă 

abaterile cuprinse în sesizare 

se confirmă total sau parţial, 

oridimpotrivă, nu se 

confirmă.  

 

 

6.  Prezentarea 

raportului  

Reprezintă baza propunerii 

de sancţionare:  

- convocarea Consiliului 

profesoral  

- prezentarea raportului 

comisiei de cercetare în 

Consiliul profesoral  

- secretarul 

Consiliului 

profesoral  

- director/consilier 

educativ  

  

7.  Propunerea de 

sancţionare  

În baza raportului, 

propunerea de sancţionare se 

face de către director sau de 

cel puţin 2/3 din numărul 

total al membrilor 

Consiliului de administraţie  

- director  

- membrii 

Consiliului de 

administraţie  

  

8.  Stabilirea sancţiunii 

şi comunicarea 

deciziei de 

sancţionare  

La stabilirea sancţiunii, 

membrii Consiliului de 

administraţie trebuie să aibă 

în vedere:  

- gravitatea abaterilor 

săvârşite, în raport şi cu 

urmările acestora  

- împrejurările în care au fost 

săvârşite  

- Consiliul de 

administraţie  

  

9.  Emiterea deciziei de 

sancţionare  

În baza hotărârii consiliului, 

directorul emite decizia de 

sancţionare. Decizia se aduce 

la cunoştinţa 

persoanei/persoanelor 

sancţionate.  

- director    

10.  Contestarea deciziei 

de sancţionare  

Persoana sancţionată depune 

în scris contestaţia deciziei la 

colegiul de disciplină de pe 

lângă inspectoratul şcolar.  

- cel mult 15 

(cincisprezece) 

zile de la 

comunicare  

- orice 

contestaţie 

depusă în 

afara acestui 

termen 
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urmând a fi 

respinsă ca 

tardiv depusă  

      

11.  Reabilitarea  În anumite condiţii, 

persoanei sancţionate i se 

poate ridica sancţiunea.  

Persoana sancţionată depune 

cerere de ridicare a sancţiunii  

- persoana 

sancţionată  

- Consiliul de 

administraţie  

- 1 (un) an de 

la stabilirea 

sancţiunii  

- dacă în decurs de 1 (un) an, 

persoana/persoanele 

sancţionate nu a/au mai savârşit 

abateri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. Resurse necesare: 

8.3.1.  Resurse materiale  

 mobilier pentru personalul compartimentului şi pentru solicitanţi; 

 mobilier pentru stocarea dosarelor; 

 PC cu acces la internet şi la reţeaua proprie a instituţiei şcolare; 

 linie telefonică;aparat fax; 

 copiator; imprimantă;  

 rechizite specifice. 

8.3.2. Resurse umane  

 Personalul din cadrul CA si a COMOSIEI DE CERCETARE ,CEAC 

 Responsabilul pentru elaborarea, dezvoltarea şi implementarea sistemelor de control managerial, inclusiv a procedurilor 

formalizate pe activităţi, cu privire la sistemele proprii de control managerial, conform  OSGG 400/2015, în cadrul 

compartimentului; 

 Directorul 

 Comisia. 

8.3.3. Resurse financiare  

 Conform bugetului instituţiei şcolare pentru anul în curs. 

 


