METODOLOGIE
PRIVIND INVESTIGAREA ABATERILOR DISCIPLINARE
ALE PERSONALULUI DIDACTIC

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Prezenta metodologie reglementează modul de aplicare a dispoziţiilor Legii
educației naționale nr. 1/2011, Legii 53/2003 Codul muncii, Cartei Universității Spiru Haret și
a prevederilor Regulamentului de ordine interioară al Universității Spiru Haret, aprobat în
Ședința Senatului din 26.02.2014 privind investigarea abaterilor disciplinare ale personalului
didactic, angajat în cadrul Universității Spiru Haret.
Art. 2.(1) Răspunderea disciplinară a salariatului şi dreptul corelativ al angajatorului de
a aplica o sancţiune disciplinară apare în momentul în care o faptă este calificată drept abatere
disciplinară, în urma efectuării cercetării faptei sesizate.
(2) Poate constitui abatere disciplinară oricare dintre faptele enumerate la art. 53
din Regulamentul de Ordine Interioară al Universității Spiru Haret, precum şi orice altă faptă,
care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care sunt
încălcate normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă, ordinele şi
dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici, hotărârile Senatului universitar și Consiliului de
administrație sau normele de comportare care dăunează interesului invăţamântului şi
prestigiului instituţiei.
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CAPITOLUL II
INVESTIGAREA ABATERILOR DISCIPLINARE
Art. 3.(1) Personalul didactic şi de cercetare, precum şi cel de conducere, de îndrumare
şi de control din învăţământul superior răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce
îi revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de
comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei.
(2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare
sunt următoarele:
a) avertisment scris;
b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de
conducere, de îndrumare şi de control;
c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un
concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licenţă;
d) destituirea din funcţia de conducere din învăţământ;
e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
Art. 4.(1) Propunerea de sancţionare disciplinară se face de către şeful de departament
sau de unitate de cercetare, de către decan ori rector sau de cel puţin 2/3 din numărul total al
membrilor departamentului, consiliului facultăţii sau senatului universitar, după caz. Aceştia
acţionează în urma unei sesizări primite sau se autosesizează în cazul unei abateri constatate
direct.
(2) Sesizarea cu privire la săvârşirea de către un cadru didactic, angajat al
Universității Spiru Haret a unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară se formulează în
scris și cuprinde următoarele elemente:
a) numele, prenumele, domiciliul sau, după caz, locul de muncă şi funcţia deţinută de
persoana care a formulat sesizarea;
b) numele şi prenumele salariatului a cărui faptă este sesizată şi denumirea instituţiei
publice în care îşi desfăşoară activitatea;
c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizării şi data săvârşirii acesteia;
d) prezentarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea;
e) adresa de corespondenţă, dacă este alta decât cea prevăzută la lit. a);
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f) data săvârşirii faptei ce constiuie obiectul sesizării şi data întocmirii sesizării;
g) semnătura persoanei care face sesizarea.
(3) Sesizările anonime nu se iau în considerare.
(4) Sesizarea scrisă cu privire la săvârşirea de către un cadru didactic, angajat al
Universității Spiru Haret, a unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară, poate fi depusă
la secretariatele facultăților, la registratura instituției sau la rectorat de către orice persoană
care are cunoştintă de existenţa unei asemenea fapte, cu respectarea elementelor prevăzute la
art. 4 alin. (2).
Art. 5.(1) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi b) se stabilesc de
către consiliile facultăţilor. Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c)-e) se
stabilesc de către senatul universitar.
(2) Decanul sau rectorul, după caz, pune în aplicare sancţiunile disciplinare.
(3) Sancțiunea disciplinară se aplică numai după efectuarea cercetării faptei sesizate,
audierea celui în cauză și verificarea susținerilor făcute în apărare.
(4) Sancţiunile se comunică, în scris, personalului didactic şi de cercetare din
subordine de către Direcția Resurse umane a instituţiei.
Art. 6.(1) Pentru investigarea abaterilor disciplinare ale personalului didactic se
constituie Comisii de analiză aprobate de Senatul universității și numite prin decizii de către
Rector.
(2) Comisiile de analiză sunt formate din 3 membri, cadre didactice care au funcţia
didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea. De asemenea, la cercetare participă
şi un reprezentant al salariaților, care are menirea de a veghea la respectarea drepturilor
salariaților în conformitate cu legislația în vigoare. Reprezentantul salariaților este nominalizat
alături de Comisia aprobată de Senatul Universității Spiru Haret și numit prin Decizia
Rectorului. Comisia este condusă de un Preşedinte, care este desemnat prin decizia de numire
a membrilor Comisiei.
(3) Comisia analizează faptele săvârşite de personalul vizat și întocmește un Raport
cu rezultatele cercetării.
(4) În cazul în care în Raportul întocmit de Comisia de analiză, în urma cercetării
faptei sesizate, se constată încălcarea cu vinovăţie a normelor legale și regulamentare, deci
existenţa unei abateri disciplinare, în raport cu gravitatea respectivei abateri, acesta este
înaintat Senatului universitar sau Consiliului facultății, cu propuneri de sancționare
disciplinară.
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(5) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica o singură sancţiune.
Art. 7.(1) Comisia analizează sesizarea verificând elementele de formă şi de fond ale
acesteia, identifică obiectul sesizării și stabileşte modalitatea de investigare a faptelor sesizate.
(2) Comisia efectuează cercetarea propriu-zisă a faptei sesizate și solicită toate
documentele pe care le consideră necesare şi concludente în vederea aflării adevărului şi
soluţionării cu celeritate a cauzei.
(3) Comisia întocmește documentele investigative în procesul de cercetare a faptei,
respectiv procese-verbale, note explicative, solictă documente în xerocopie pentru clarificarea
unor aspecte relevante, audiază persoana în cauză și procedează la verificarea apărărilor
formulate de aceasta.
(4) Raportul întocmit de Comisia de analiză cu propunerile corespunzătoare se
înaintează, după caz, Senatului universității sau Consiliului facultății, în termen de 2 zile de la
data finalizării acestuia.
Art. 8. Membrii Comisiei de analiză au următoarele obligaţii:
a) să participe la şedinţele Comisiei conform convocării primite;
b) să anunţe în scris sau telefonic, Președintelui de Comisie, în 24 de ore de la data
convocării, despre apariția unei situaţii obiective ce împiedică participarea la şedinţă;
c) să analizeze în mod imparţial sesizările, dovezile şi susţinerile părţilor implicate, să
urmărească aflarea adevărului şi să voteze în consecinţă;
d) să formuleze o opinie separată în cazul în care opinia personală diferă de opinia
majorităţii, opinia personală fiind consemnată de drept în procesul verbal de şedinţă.
Art. 9. Preşedintele Comisiei de analiză coordonează activitatea Comisiei, iar în tratarea
situaţiilor concrete are următoarele atribuţii:
a) face o analiză preliminară a sesizării;
b) stabileşte locul, data şi ora şedinţelor Comisiei;
c) convoacă membrii Comisiei şi le transmite informaţiile necesare. În cazul în care, în
urma convocării, cel puțin unul din membri, din motive obiective, nu poate participa la şedinţa
comisiei, preşedintele va dispune reprogramarea acesteia;
d) convoacă în scris salariatul cu cel puţin 5 zile înaintea de data la care este
programată ședința de audiere;
e) convoacă în scris persoana care a făcut sesizarea, dacă este necesar, cu excepția
cazului în care acesta solicită confidențialitate;
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f) conduce şedinţele Comisiei;
g) coordonează membrii Comisiei în activitatea de întocmire a Raportului final.
Art. 10. Comisia de analiză desfășoară activități specifice și urmărește respectarea unor
termene, respectiv:
a) în termen de cel mult 7 zile de la data numirii prin Decizia Rectorului are loc o
primă întâlnire de analiză preliminară a dosarului (lecturarea sesizării şi eventual a
documentelor ce stau la baza acesteia, stabilirea persoanelor ce urmează a fi audiate, a
documentelor ce urmează a fi solicitate și alte activități necesare soluționării cauzei);
b) în termen de 15 zile de la data numirii are loc cercetarea disciplinară propriu-zisă, la
care participă salariatul și, după caz, alte persoane a căror prezenţă este necesară pentru
stabilirea adevărului şi soluţionarea cauzei;
c) în termen de cel mult 25 de zile de la data înregistrării sesizării întocmește Raportul
de finalizare a cercetării disciplinare.
Art. 11.(1) Convocarea salariatului este obligatorie și se face în scris, prin intermediul
conducerii facultății.
(2) Salariatului i se vor transmite în adresa de convocare obiectul sesizării, data, ora
și locul întrevederii.
(3) Convocarea în scris a salariatului trebuie făcută cu cel puţin 5 zile înainte de data
întrevederii stabilită de către Comisia de analiză.
(4) Convocarea se predă personal salariatului, de către conducerea facultății, sub
semnătură de primire și în caz de refuz al primirii, se întocmește proces-verbal în acest sens.
Art. 12.(1) În cazul în care salariatul nu se poate prezenta la convocarea făcută pentru
efectuarea cercetării faptei sesizate, dintr-un motiv obiectiv, adus la cunoştinţa Comisiei de
către salariat, şedinţa va fi reprogramată de către Preşedintele Comisiei.
(2) Dacă salariatul nu se prezintă la data şi locul stabilit prin convocare, fără un
motiv obiectiv, deşi convocarea s-a făcut cu respectarea prevederilor legale şi dispoziţiilor
prezentei metodologii, Comisia poate delibera numai pe baza dosarului şi, după caz, a
declaraţiilor date de celelalte persoane convocate.
Art. 13.(1) În deschiderea şedinţei de cercetare propriu-zisă Comisia va verifica dacă
salariatul a fost legal convocat, iar dacă această procedură a fost legal îndeplinită, salariatului i
se vor prezenta obiectul sesizării şi actele ce stau la baza acesteia, pentru a se trece la
cercetarea faptei în fond.
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(2) În cazul în care se constată existenţa unor erori materiale ce nu afectează fondul
şi legalitatea procedurii, acestea pot fi remediate în şedinţa de cercetare. Dacă aceste erori
împiedică cercetarea fondului, şedinţa va fi reprogramată.
Art. 14. În cursul cercetării disciplinare salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină
toate apărările în favoarea sa şi să ofere Comisiei toate probele şi motivaţiile pe care le
consideră necesare.
Art. 15. Cercetarea se desfăşoară pe principiul abordării bazate pe fapte, adică pe
stabilirea faptelor şi urmărilor acestora, a împrejurărilor în care au fost săvârşite, pe
constatarea existenţei sau inexistenţei vinovăţiei, precum şi a oricăror alte date concludente.
Art. 16. În decursul discuţiilor cu salariatul, în vederea investigării faptei, se vor aborda
cel puţin următoarele aspecte:
a) motivele care au stat la baza abaterii şi dacă abaterea a fost comisă cu intenţie, iar
salariatul a fost conştient că prin fapta sa a încălcat disciplina muncii;
b) măsura în care salariatul a fost conştient de urmările abaterii sale;
c) atitudinea salariatului faţă de faptă şi faţă de urmările acesteia, în contextul
alternativelor pe care le-a avut la dispoziţie;
d) relaţia dintre probele aduse de salariat în apărare şi probele enunţate în actul de sesizare
al faptei;
e) orice alte date concludente.
Art. 17.(1) Lucrările Comisiei vor fi consemnate în procesul-verbal de şedinţă, în baza
căruia se va întocmi şi raportul acesteia, care reprezintă actul final al cercetării disciplinare a
faptei, actul prin care Comisia emite concluziile cercetării disciplinare.
(2) Procesul verbal la care face referire al. (1) va fi întocmit la fiecare şedinţă şi va
conţine în mod obligatoriu cel puţin următoarele elemente:
a) data şi locul în care a avut loc şedinţa;
b) membrii Comisiei de analiză care au participat la şedinţă;
c) menţiuni privind respectarea procedurii de convocare a salariatului, a membrilor
Comisiei şi a altor persoane, după caz;
d) consemnarea celor întâmplate în timpul şedinţei (discuţiile ce au avut loc, apărările
formulate de salariat etc);
e) actele ori înscrisurile depuse la dosarul cauzei disciplinare;
f) opiniile separate;
g) semnăturile tuturor persoanelor care au participat la şedinţă.
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(3) Dacă una dintre persoanele care a participat la şedinţă refuză sau nu poate să
semneze procesul-verbal de şedinţă, acest aspect va fi consemnat în acelaşi proces verbal.
Art. 18.(1) În urma desfăşurării şedinţei de cercetare disciplinară şi în baza probelor
administrate şi a susţinerilor părţilor implicate, consemnate în procesul verbal de şedinţă,
Comisia va întocmi, în spiritul principiului evaluării obiective, bazate pe dovezi, raportul de
finalizare a cercetării disciplinare a faptei, din care să reiasă dacă fapta cercetată constituie sau
nu abatere disciplinară.
(2) Hotărârea privind propunerea Comisiei de analiză referitoare la abaterea sesizată
se ia prin votul membrilor acesteia.
(3) În cazul în care Comisia a stabilit că fapta cercetată este abatere disciplinară în
raport vor fi consemnate următoarele aspecte:
a) premisele cercetării disciplinare;
b) motivele care au stat la baza abaterii;
c) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
d) gradul de vinovăţie al salariatului;
e) consecinţele abaterii disciplinare;
f) comportarea generală a salariatului;
g) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta;
h) orice alte date concludente.
(4) Raportul Comisiei se întocmeşte în termen de cel 25 de zile de la data
înregistrării sesizării și va fi însoțit de propunerea de încadrare într-una dintre cele două
categorii de sancțiuni prevăzute la art. 3 alin. (2), respectiv lit. a)-b) sau lit. c)-e).
(5) Dacă se stabileşte de către Comisie că fapta cercetată nu constituie abatere
disciplinară, în raport se vor consemna motivele pentru care fapta a fost calificată ca atare.
Art. 19.(1) Comisia de analiză depune Raportul întocmit la Rectoratul Universității
Spiru Haret care, după înregistrare, îl transmite organului abilitat să aprobe sancţiunea
disciplinară propusă.
(2) Anexat Raportului, Comisia de analiză va transmite întregul dosar disciplinar.
După finalizarea acţiunii disciplinare (emiterea deciziei de sancţionare disciplinară sau
clasarea cauzei din lipsă de probe sau pentru neconfirmare), Raportul împreună cu dosarul
disciplinar se arhivează de către Direcția Resurse umane la dosarul personal al salariatului.
(3) Sancțiunea disciplinară aprobată de Senatul universitar sau Consiliul facultății se
comunică Rectorului sau Decanului pentru punere în aplicare.
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Art. 20.(1) Sancţiunea disciplinară se stabileşte de către forul precizat la art. 5, al. (1),
care se va pronunţa în urma propunerii de sancţionare disciplinară, în baza Raportului
Comisiei şi a celorlalte documente din dosarul disciplinar, ţinând seama de următoarele
elemente:
a) motivele care au stat la baza abaterii;
b) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
c) gradul de vinovăţie a salariatului;
d) gravitatea abaterii şi consecinţele abaterii disciplinare;
e) comportarea generală în serviciu a salariatului;
f) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
(2) Sancţiunea disciplinară va fi stabilită cu votul majorităţii membrilor prezenţi ai
forului competent, conform al. (1)
Art. 21. Decizia de sancţionare disciplinară, sub sancţiunea nulităţii, va conţine
următoarele elemente:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor din regulamentul intern sau contractul de muncă aplicabil,
care au fost încălcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul
cercetării disciplinare sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea;
d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
Art. 22.(1) Decizia de sancţionare disciplinară se întocmeşte în două exemplare
originale, dintre care unul este comunicat salariatului sancţionat disciplinar, iar celălalt va fi
depus la dosarul personal al salariatului împreună cu dovada comunicării.
(2) Decizia de sancţionare va fi semnată de Rectorul Universității Spiru Haret sau
Decanul facultății.
Art. 23.(1) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile
calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
(2) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnatură de primire sau prin
scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta de către Direcția
Resurse umane.
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Art. 24. Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti
competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

CAPITOLUL III
DISPOZIŢII FINALE

Art. 25. Prevederile prezentei metodologii se completează cu normele legale în vigoare,
Carta Universității Spiru Haret, Regulamentul de Ordine Interioară și alte documente
programatice ale instituției.
Art. 26. Prezenta metodologie a fost adoptată de către Senatul Universității Spiru Haret
în ședința din data de 26.05.2015.
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