
ANEXA 21 _ROI 

 

Procedură Operaţională 
privind cercetarea disciplinară a personalul didactic, didactic auxiliar,  

personalul de conducere și nedidactic din unitatea de învățământ - EXTRAS- 

 

A. Personalul didactic, didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de 

control din învăţământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin 

şi a fişei anuale a postului ocupat potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru 

încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii, 

conform legii.  

Orice persoană poate sesiza în scris cu privire la săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere 

disciplinară, prin înregistrarea sesizării, după cum urmează: 

• la secretariatul unităţii de învăţământ pentru faptele săvârşite de personalul angajat în legătură cu 

atribuţiile din fişa postului; 

• la secretariatul inspectoratului şcolar pentru fapte săvârşite de personalul de conducere al 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ şi de personalul de îndrumare şi control şi de execuţie al 

inspectoratului şcolar, precum şi pentru fapte săvârşite de membrii comisiilor/consiliilor sau 

responsabililor numiţi de inspectoratul şcolar; 

• la registratura Ministerului Educaţiei pentru fapte săvârşite de personalul de conducere din 

inspectoratele şcolare şi personalul de îndrumare, de control şi de execuţie din cadrul Ministerului 

Educaţiei. 

Instituţia abilitată să soluţioneze sesizarea va face o cercetare prealabilă, al cărei rezultat se 

va discuta/analiza în consiliul de administraţie al instituţiei în cauză, care va decide, dacă este cazul, 

începerea cercetării efective pentru abaterile prezumate săvârşite, aprobând în aceeaşi şedinţă de lucru 

comisia care va efectua această cercetare. 

Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârşite de personalul din unităţile/instituţiile de 

învăţământ, personalul de conducere al unităţilor/instituţiilor de învăţământ preuniversitar, personalul 

contractual, personalul de îndrumare şi de control şi personalul de conducere din cadrul 

inspectoratelor şcolare şi de personalul de conducere, de îndrumare şi de control din cadrul 

Ministerului Educaţiei, comisiile de cercetare disciplinară se constituie după cum urmează: 

• pentru personalul unităţii/instituţiei de învăţământ, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul 

reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau este un reprezentant 

al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea; 

• pentru personalul de conducere al unităţilor/instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi pentru 

personalul de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, comisii formate din 3-5 membri, dintre 

care un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a 



săvârşit abaterea. Din comisie face parte şi un inspector şcolar general adjunct din cadrul 

inspectoratului şcolar judeţean; 

Comisiile de cercetare disciplinară se constituie prin decizia/ordinul conducătorului instituţiei 

abilitate în soluţionarea sesizării, după aprobarea lor de către: 

• consiliul de administraţie al unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar, pentru personalul 

unităţii/instituţiei de învăţământ; 

• consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar pentru funcţiile de conducere din 

unităţile/instituţiile de învăţământ, pentru personalul de îndrumare şi control şi pentru personalul 

contractual din inspectoratele şcolare, precum şi pentru membrii comisiilor/consiliilor numiţi de către 

inspectoratul şcolar; 

În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările 

în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente. 

Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se 

prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum şi de a da 

declaraţii scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării.  

Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să îşi producă probe 

în apărare. Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data 

constatării acesteia, consemnată în condica de inspecţii sau la registratura generală a unităţii/instituţiei 

de învăţământ preuniversitar, fiindu-i adusă la cunoştinţă persoanei de către conducătorul instituţiei 

după aprobarea în consiliul de administraţie al acesteia, respectiv de către ministru, în funcţie de 

instituţia care a numit comisia de cercetare disciplinară prin decizie/ordin. Persoanei nevinovate i se 

comunică în scris inexistenţa faptelor pentru care a fost cercetată. 

Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic, didactic auxiliar precum și cel 

de conducere, îndrumare și control, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:  

a) observaţie scrisă;  

b) avertisment;  

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de 

îndrumare şi 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 funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii 

de conducere, de îndrumare şi de control;  

e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;  

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

Sancţiunea se stabileşte, pe baza raportului comisiei de cercetare, de autoritatea care a numit 

această comisie şi se comunică celui în cauză, prin decizie scrisă, după caz, de către directorul unităţii 



de învăţământ, inspectorul şcolar general sau ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportulu 

Persoanele sancţionate încadrate în unităţile de învăţământ au dreptul de a contesta, în termen 

de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul 

şcolar. Personalul de conducere din unităţile/instituţiile de învăţământ, personalul de conducere, de 

îndrumare şi de control şi contractual din inspectoratele şcolare, membrii comisiilor/consiliilor numiţi 

de către inspectoratul şcolar şi personalul de conducere, de îndrumare şi control din Ministerul 

Educaţiei, care a fost sancţionat, are dreptul de a contesta decizia, în termen de 15 zile de la 

comunicare, la Colegiul central de disciplină al Ministerului Educaţiei. 

      B. Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 

53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

  Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, 

sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere 

disciplinara.  

Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau 

inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, 

regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, 

ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.  

Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste 

o abatere disciplinara sunt:  

a) avertismentul scris;  

b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile 

lucratoare;  

c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;  

d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;  

e) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 

luni cu 5- 10%;  

f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. (2) In cazul in care, prin statute 

profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim sanctionator, va  fi aplicat acesta.  

Amenzile disciplinare sunt interzise.  

Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune.  

Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii 

disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele:  

a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita;  

b) gradul de vinovatie a salariatului;  



c) consecintele abaterii disciplinare;  

d) comportarea generala in serviciu a salariatului; 

 e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta. 

Sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea 

unei cercetari disciplinare prealabile.  

In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de 

persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si 

locul intrevederii. 

Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (2) fara un 

motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare 

prealabile. (4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa 

sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate 

probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de 

catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.  

Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in 

termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii 

disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei. 

Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:  

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;  

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de 

munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat;  

c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii 

disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 267 alin. (3), nu a fost 

efectuata cercetarea;  

d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;  

e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;  

f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata. 

 Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data 

emiterii si produce efecte de la data comunicarii.  

Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al 

primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.  

Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatorești competente in 

termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii. 

 


