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CONŢINUTUL PROCEDURII
Prezenta Procedură este destinată clarificării şi interpretării unor aspecte / reguli în
materia cercetării disciplinare prealabile a personalului contractual şi punctează o serie de
elemente esenţiale în derularea acestor activităţi, fără să excludă celelalte reglementări
de nivel superior, în aplicarea cărora se emite.
I.

SCOP:

1) Stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea activităţii de cercetare
prealabile disciplinare a personalului contractual;
2) Stabilirea responsabilităţilor privind întocmirea, avizarea şi aprobarea
documentelor aferente activităţii .
II.
DOMENIU:
Procedura se aplică de către personalul din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă
„Avram Iancu” Oradea desemnat pentru efectuarea de cercetări prealabile.
III. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ :
1) Constituţia României ;
2) Codul Penal ;
3) Codul de procedură penală;
4) Legea nr.53/2003 – Codul muncii, actualizată;
5) Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea O.G. nr.27/2002 privind reglementarea
activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare ;
6) Ordinul M.A.I. nr.190/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de
primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor
în audienţă în structurile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare ;
7) Ordinul M.A.I. nr. 400/2004 privind regimul disciplinar al personalului din
M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare ;
8) Ordinul M.A.I. nr. 458/2003 privind aprobarea Regulamentului Intern pentru
desfăşurarea activităţii salariaţilor în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările
ulterioare (aduse prin O.M.A.I. nr. 582/04.04.2005);
9) Ordinul M.A.I. nr. 300/2004 privind activitatea de management resurse umane
în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare ;
10) Ordinul M.A.I. nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse
umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi
completările ulterioare ;
11) Ordinul M.A.I. nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a
resurselor umane ale ministrului administraţiei de internelor, secretarilor de stat şi şefilor /
comandanţilor unităţilor M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare ;
12) Standardul S.M.A.I. – A nr. 095/2006 – Principiile şi metodologia
standardizării. Proceduri formalizate specifice. Conţinut şi formă de redactare ;
13) O.M.A.I. nr. S71011/02.11.2005, privind punerea la dispoziţia D.G.A. de
către structurile M.A.I. a datelor şi informaţiilor referitoare la fapte de corupţie săvârşite
de personalul M.A.I., modificat şi completat prin O.M.A.I. nr. S/131/23.06.2011;
14) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) ;
15) Regulamentul de Ordine Interioară (ROI) .
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IV.

DESCRIEREA PROCEDURII :

IV. 1. Răspunderea disciplinară
(1) Directorul general al spitalului dispune de prerogativă disciplinară, având
dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi (personal
contractual) ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară .
(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o
acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către personalul contractual, denumit în
continuare salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, prevederile O.M.A.I.
nr.458/2003, a regulamentului de ordine interioară, a clauzelor contractului individual de
muncă sau a dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici.
(3) Pentru personalul contractual din M.A.I. constatarea săvârşirii abaterilor
disciplinare şi aplicarea sancţiunilor corespunzătoare se face potrivit prevederilor Codului
muncii, a contractului individual de muncă şi regulamentului de ordine interioară al
unităţii.
IV. 2. Sancţiunile disciplinare
(1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica şeful unităţii în cazul în
care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară, conform art.248 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 perioadă 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.
(2) Şeful unităţii stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu
gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere
următoarele :
a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie a salariatului ;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
(3) În stabilirea şi aplicarea sancţiunilor se va ţine cont de prevederile art. 24-29 şi
32 din Ordinul M.A.I. nr.458/2003 privind aprobarea Regulamentului Intern pentru
desfăşurarea activităţii salariaţilor în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările
ulterioare ;
IV. 3. Activitatea de cercetare prealabilă:
(1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia celei prevăzute la
art. 248 lit. a) din Codul muncii, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei
cercetări disciplinare prealabile .
(2) Abaterile disciplinare săvârşite de salariaţi, în perioada detaşării la altă unitate
se sancţionează de şeful unităţii la care aceştia sunt detaşaţi, comunicându-se în scris şi
unităţii care i-a detaşat.
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(3)
Sancţiunile prevăzute la art. 248 lit. b) – e) din Codul muncii pot fi aplicate
salariaţilor detaşaţi numai cu acordul şefului unităţii angajatoare .
(4) Abaterile disciplinare săvârşite de elevi şi studenţi, în perioada de practică în
unităţi, se sancţionează de conducerea instituţiei de învăţământ respective, potrivit
procedurilor şi competenţelor prevăzute în regulamentele proprii.
(5) Cercetarea disciplinară prealabilă se efectuează de ofiţeri anume desemnaţi
de şeful unităţii angajatoare, prin dispoziţia de zi pe unitate (formular nr.1).
(6) Conform art. 52 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, actualizată, contractul
individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului pe durata
cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii. În acest caz, dacă se constată
nevinovăţia celui în cauză, salariatul îşi reia activitatea anterioară şi i se plăteşte, în
temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, o despăgubire egală cu
salariul şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului.
(7) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi
convocat în scris de ofiţerul desemnat de şeful unităţii să realizeze cercetarea, precizânduse obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Întrevederea va avea loc, de regulă, la sediul
unităţii salariatului .
(8)
În cazul neprezentării salariatului cercetat la convocarea făcută în condiţiile
prevăzute de alin. (6) fără un motiv obiectiv, cercetarea disciplinară prealabilă va
continua de drept.
(9)
În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să
formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere ofiţerului desemnat
toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare .
(10) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să fie
asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este .
IV. 4. Principalele activităţi desfăşurate de către ofiţerul desemnat prin
Dispoziţia de Zi pe Unitate privind efectuarea cercetării disciplinare prealabile :
(1) Ofiţerul desemnat are obligaţia să verifice respectarea eventualele cazuri de
conflict de interese ori incompatibilitate. În situaţia existenţei unei astfel de situaţii
ofiţerul desemnat are obligaţia să se abţină prin cerere scrisă adresată şefului care l-a
desemnat cu cercetarea disciplinară prealabilă, în termen de cel mult două zile lucrătoare;
salariatul cercetat are dreptul să recuze ofiţerul desemnat, în acelaşi termen, printr-o
cerere justificată. Cererea de recuzare ori de abţinere se soluţionează de către şeful
unităţii care a dispus cercetarea. Motivele de recuzare ori de abţinere a ofiţerului
desemnat sunt următoarele :
- a făcut sesizări împotriva persoanei cercetate ;
- se află în curs de
cercetare penală, administrativă ori cercetare
prealabilă/analizare în Consiliul de Disciplină ;
- se află în relaţie ierarhică directă cu persoana cercetată;
- este rudă (până la gradul 4) sau afin cu salariatul cercetat ;
- este parte (el sau rudele sale până la gradul 4) într-un proces/litigiu cu salariatul
cercetat;
- este creditor sau debitor al celui cercetat ori poate avea un interes în cauză;
- a fost sancţionat în ultimii 5 ani.
(2) În situaţia în care ofiţerul desemnat nu mai poate desfăşura activitatea de
cercetare disciplinară prealabilă, din motive bine întemeiate, altele decât cele de la
alin.(1), (spitalizare, deces, mutare,etc) acesta va fi înlocuit prin dispoziţia şefului care a
dispus cercetarea.
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(3) Ofiţerul desemnat citează salariatul cercetat în conformitate cu prevederile art.
251, alin.2 din Codul muncii (formular nr. 2). Pentru aducerea la cunoştinţă a
materialului de sesizare şi informarea privind declanşarea cercetării prealabile. Citarea se
va face prin înştiinţare scrisă, înmânată personal, cu semnătura de primire, ori prin
scrisoare recomandată, expediată la domiciliul său, reşedinţa comunicată unităţii sau la
unitatea din care face parte salariatul cercetat.
(4) Dacă salariatul cercetat nu se prezintă în mod nejustificat, cercetarea
disciplinară prealabilă se continuă de drept, încheindu-se un proces-verbal (formular
nr. 3).
(5) Ofiţerul desemnat solicită o declaraţie salariatului cercetat (formular nr. 4),
iar în situaţia în care acesta refuză, întocmeşte un proces-verbal (formular nr. 5); în
declaraţie, salariatul cercetat va face referire la opţiunea de a fi asistat, la cerere, pe
parcursul cercetării disciplinare prealabile (ofiţerul desemnat cu cercetarea disciplinară
prealabilă, va aduce la cunoştinţa persoanei cercetate prealabil faptul că poate să fie
asistată, la cerere, pe parcursul cercetării de către un alt angajat ales de către acesta sau
desemnat de către organizaţia sindicală din care face parte ).
(6) Ofiţerul desemnat este obligat să strângă toate probele care pot conduce la
aflarea adevărului, respectiv existenţa sau inexistenţa abaterilor disciplinare şi gravitatea
acestora.
(7) Ofiţerul desemnat administrează toate probele solicitate de salariatul cercetat,
dacă acesta sunt legale, credibile, pertinente şi concludente, în caz contrar le va respinge
motivat, încheind în acest sens un proces-verbal (formular nr.6) . Pentru lămurirea
deplină a unor fapte şi împrejurări ale cercetării, poate fi solicitat punctul de vedere al
unor specialişti.
(8) La terminarea verificărilor întocmeşte raportul de cercetare disciplinară
prealabilă (formular nr.7); în situaţia în care doi sau mai mulţi salariaţi sunt cercetaţi
pentru fapte săvârşite în comun, li se vor întocmi dosare separate cu un singur raport de
cercetare prealabilă (2 exemplare), cu excepţia cazului în care cei doi provin din unităţi
diferite.
(9) Raportul de cercetare disciplinară prealabilă va cuprinde obligatoriu:
 descrierea faptei sesizate şi persoanele implicate ;
 modalităţile şi procedeele cercetării ;
 concluziile privind existenţa sau inexistenţa aspectelor sesizate ;
 încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcină ;
 indicarea dovezilor şi probelor pe care se întemeiază faptele reţinute ;
 cauzele şi condiţiile care au generat şi favorizat comiterea abaterilor ;
 aprecieri privind atitudinea şi conduita persoanei cercetate.
(10) La finalizarea cercetării, ofiţerul desemnat citează salariatul cercetat, pentru
aducerea la cunoştinţă a conţinutului Raportului de cercetare prealabilă (formular nr. 8)
(11) Despre aducerea la cunoştinţă a conţinutului Raportului de cercetare
prealabilă ofiţerul desemnat încheie un proces-verbal în acest sens (formular nr. 9).
Dacă salariatul cercetat formulează alte cereri, sau are obiecţiuni cu privire la modul de
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efectuare a cercetării prealabile, se vor analiza şi dacă este necesar, se vor efectua
verificări suplimentare, în caz contrar respingerea acestora va fi motivată (formular 8)
Dacă salariatul cercetat, deşi legal citat nu se prezintă pentru aducerea la cunoştinţă
a conţinutului raportului de cercetare disciplinară prealabilă, se încheie un proces-verbal
(formular nr. 10), iar cercetarea se finalizează de drept.
(12) Ofiţerul desemnat
constituie „dosarul de cercetare disciplinară
prealabilă”, ce va fi înaintat şefului care a dispus cercetarea. În situaţia în care doi sau
mai mulţi salariaţi sunt cercetaţi pentru fapte săvârşite în comun, va întocmi dosare
separate cu un singur raport de cercetare prealabilă (2 exemplare), cu excepţia
cazului în care cei doi provin din unităţi diferite. Dosarul va cuprinde : copia dispoziţiei
de declanşare a cercetării disciplinare prealabile, raportul şi toate actele întocmite.
 Dacă în urma cercetării nu s-a constatat săvârşirea unei abateri disciplinare,
ofiţerul desemnat va înainta raportul şefului care a dispus cercetarea disciplinară
prealabilă cu propunerea de clasare a lucrării .
 În cazul în care ofiţerul desemnat constată existenţa unei abateri
disciplinare, în finalul raportului va menţiona expres, cu indicarea faptei şi a încadrării
juridice, urmând ca şeful care a dispus cercetarea disciplinară prealabilă să dispună o
măsură conform prevederilor art.23 din O.M.A.I. nr. 458/2003, privind aprobarea
Regulamentului Intern pentru desfăşurarea activităţii salariaţilor în unităţile M.A.I., cu
modificările şi completările ulterioare.
 Raportul şi dosarul de cercetare disciplinară prealabilă se prezintă
şefului care a dispus cercetarea disciplinară prealabilă în termen de maximum 2
(două) zile lucrătoare de la întocmirea raportului de cercetare prealabilă.
IV.4. Aplicarea sancţiunii :
(1) Şeful unităţii stabileşte şi 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 .
(2)
Sub sancţiunea nulităţii absolute, în dispoziţie trebuie să cuprindă în
mod obligatoriu :
(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice
de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori în caz
de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la locul de muncă, la domiciliul sau
reşedinţa comunicată de acesta.
(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti
competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.
(6) Sancţiunea disciplinară rămasă definitivă ca urmare a neexercitării căii de atac
a contestaţiei ori a respingerii contestaţiei de către instanţa competentă, se înscrie în
documentele de evidenţă a salariatului .
(7) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare,
dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea
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sancţiunilor disciplinare se constată prin dispoziţie a şefului unităţii angajatoare, emisă în
formă scrisă.
(8) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.
(9) Nu pot fi contopite mai multe sancţiuni disciplinare într-una singură şi nici nu
poate fi sancţionat disciplinar cu aceeaşi ocazie, tot colectivul de muncă.
V.
RESPOMSABILITĂŢI :
(1) Ofiţerul desemnat va asigura documentarea temeinică a lucrărilor, elaborarea
rapoartelor şi punerea în aplicare a măsurilor aprobate, cu respectarea normelor legale în
vigoare. Ulterior, va întocmi o adresă de înaintare a raportului şi a dosarului de cercetare
disciplinară prealabilă către structura de Resurse Umane, în vederea punerii în aplicare a
măsurii aprobate de şeful unităţii angajatoare.
(2) Personalul responsabil cu problematica de secretariat va asigura înregistrarea,
circuitul şi clasarea documentelor.
(3) Şeful entităţii care a dispus cercetarea disciplinară prealabilă va urmări
respectarea prezentei proceduri.
VI. DISPOZIŢII FINALE :
(1) Procedura va fi adusă la cunoştinţa întregului personal al Spitalului Clinic de
Urgenţă „Avram Iancu” Oradea şi va fi pusă în aplicare de către şefii unităţilor /
entităţilor şi ofiţerii desemnaţi cu efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
(2) Actuala procedură va fi revizuită în cazul în care apar modificări ale
reglementărilor legale cu caracter general şi intern pe baza cărora se desfăşoară activitatea
/ activităţile care face / fac obiectul acestei proceduri.
(3) Această procedură intră în vigoare la data de ___________________ .
VII. A N E X E :
- Anexa nr. 1 - Situaţia difuzării procedurii ;
- Anexa nr. 2 – Lista modificărilor ;
- Formular nr. 1 – Dispoziţie de Zi pe Unitate ;
- Formular nr. 2 – citaţie ;
- Formular nr. 3 – proces-verbal de comunicare a cercetării prealabile dacă
salariatul cercetat nu se prezintă, în mod nejustificat ;
- Formular nr. 4 - declaraţie redactată de salariatul cercetat ;
- Formular nr. 5 – proces-verbal în situaţia în care salariatul cercetat refuză
redactarea declaraţiei ;
- Formular nr. 6 – proces-verbal de respingere motivată a probelor solicitate ;
- Formular nr. 7 – raport de cercetare disciplinară prealabilă ;
- Formular nr. 8 - citaţie pentru aducerea la cunoştinţă a conţinutului
Raportului de cercetare disciplinară prealabilă ;
- Formular nr. 9 – proces-verbal de aducere la cunoştinţă a conţinutului
Raportului de cercetare disciplinară prealabilă ;
- Formular nr. 10 – proces-verbal în cazul neprezentării pentru luarea la
cunoştinţă .
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