
ORDIN nr. 3.866 din 2 mai 2012 
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcŃionarea şi 

atribuŃiile Colegiului Central de Disciplină al Ministerului EducaŃiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului şi ale colegiilor de disciplină de 

pe lângă inspectoratele şcolare judeŃene 
 
 
EMITENT:     MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 9 mai 2012  
Data intrarii in vigoare : 9 mai 2012 
 
 
 
    În temeiul art. 280 din Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 
536/2011 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului EducaŃiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
    ministrul educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului emite 
prezentul ordin. 
 
    ART. 1 
    Se aprobă Regulamentul privind organizarea, funcŃionarea şi 
atribuŃiile Colegiului Central de Disciplină al Ministerului EducaŃiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului şi ale colegiilor de disciplină de 
pe lângă inspectoratele şcolare judeŃene, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezentul ordin. 
    ART. 2 
    Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă 
prevederile Ordinului ministrului educaŃiei şi cercetării nr. 847/2007 
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcŃionarea şi 
atribuŃiile Colegiului Central de Disciplină de la nivelul Ministerului 
EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi ale colegiilor de 
disciplină de la nivelul inspectoratelor şcolare, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 3 
    DirecŃia generală juridică, DirecŃia generală management, resurse 
umane şi reŃea şcolară, DirecŃia generală educaŃie şi învăŃare pe tot 
parcursul vieŃii şi inspectoratele şcolare vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentului ordin. 
    ART. 4 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 
I. 
 
           Ministrul educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului, 
                              Cătălin Ovidiu Baba 
 
    Bucureşti, 2 mai 2012. 
    Nr. 3.866. 
 



 
    ANEXĂ 
                                   REGULAMENT 
                privind organizarea, funcŃionarea şi atribuŃiile 
                      Colegiului Central de Disciplină al 
      Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi 
ale 
      colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare 
judeŃene 
 
 
    CAP. I 
    DispoziŃii generale 
 
    ART. 1 
    Prezentul regulament este elaborat în temeiul prevederilor art. 280 
din Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    ART. 2 
    Colegiul Central de Disciplină al Ministerului EducaŃiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului şi colegiile de disciplină de pe 
lângă inspectoratele şcolare se organizează şi funcŃionează în 
conformitate cu prezentul regulament. 
    ART. 3 
    (1) Personalul de conducere, de îndrumare şi de control din 
inspectoratele şcolare şi din Ministerul EducaŃiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, care a fost sancŃionat conform cu prevederile 
art. 280 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, are dreptul de a contesta, în termen de 15 
zile de la comunicare, decizia respectivă la Colegiul Central de 
Disciplină al Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, în conformitate cu prevederile art. 280 alin. (8) din Legea 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
    (2) Personalul didactic de predare şi de pregătire/instruire 
practică, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de 
îndrumare şi control încadrat în unităŃile de învăŃământ, sancŃionat în 
conformitate cu prevederile art. 280 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, are dreptul de a contesta 
decizia de sancŃionare, în termen de 15 zile de la comunicare, la 
colegiile de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare, conform 
art. 280 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    ART. 4 
    Colegiul Central de Disciplină al Ministerului EducaŃiei, 
Cercetării Tineretului şi Sportului şi colegiile de disciplină de pe 
lângă inspectoratele şcolare sunt organe administrativ-jurisdicŃionale. 
 
    CAP. II 
    Răspunderea disciplinară 
 
    ART. 5 



    (1) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care 
constă într-o acŃiune sau inacŃiune săvârşită cu vinovăŃie de către 
salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul 
intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă 
aplicabil, ordinele şi dispoziŃiile legale ale conducătorilor 
ierarhici. 
    (2) Personalul didactic de predare şi de pregătire/instruire 
practică, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de 
îndrumare şi control încadrat în unităŃile de învăŃământ şi 
inspectoratele şcolare, precum şi personalul de îndrumare şi control 
din cadrul Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin 
potrivit legii, contractului individual de muncă, contractului colectiv 
de muncă aplicabil şi regulamentului intern, precum şi pentru 
încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului 
învăŃământului şi prestigiului instituŃiei. 
    ART. 6 
    (1) SancŃiunea se stabileşte în funcŃie de gravitatea abaterilor, 
de împrejurările în care au fost săvârşite, de urmările acestora, 
precum şi de comportamentul persoanei în cauză. 
    (2) Dacă de la data săvârşirii faptei ce constituie abatere 
disciplinară şi până la momentul aplicării sancŃiunii au trecut mai 
mult de 6 luni, persoana în cauză nu mai poate fi sancŃionată 
disciplinar. 
    (3) SancŃiunea se aplică şi se comunică prin decizie scrisă, după 
caz, de către directorul unităŃii de învăŃământ, inspectorul şcolar 
general sau ministrul educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului, 
în termen de cel mult 30 de zile de la data luării la cunoştinŃă despre 
săvârşirea faptei/faptelor ce constituie abatere disciplinară. 
    (4) Dreptul persoanei sancŃionate de a se adresa instanŃei 
judecătoreşti este garantat. 
 
    CAP. III 
    ComponenŃa Colegiului Central de Disciplină al Ministerului 
EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi a colegiilor de pe 
lângă inspectoratele şcolare 
 
    ART. 7 
    (1) Membrii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului 
EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sunt numiŃi pe o 
perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de înnoire a mandatului. 
    (2) ComponenŃa Colegiului Central de Disciplină al Ministerului 
EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este următoarea: 
    a) 4 reprezentanŃi şi un secretar al Colegiului, desemnaŃi de 
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; 
    b) câte un reprezentant desemnat de fiecare federaŃie sindicală din 
învăŃământul preuniversitar, reprezentativă la nivel de sector de 
activitate învăŃământ preuniversitar. 
    (3) Pentru fiecare membru al Colegiului Central de Disciplină al 
Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se propune 
un membru supleant. 



    (4) ComponenŃa Colegiului Central de Disciplină al Ministerului 
EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - membrii titulari şi 
supleanŃi - se aprobă prin ordin al ministrului educaŃiei, cercetării, 
tineretului şi sportului. 
    (5) În prima şedinŃă a Colegiului Central de Disciplină al 
Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se aleg 
prin vot secret preşedintele şi vicepreşedintele. 
    (6) ŞedinŃa Colegiului Central de Disciplină al Ministerului 
EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este statutară în 
prezenŃa a cel puŃin jumătate plus unu din totalul membrilor săi. 
    ART. 8 
    (1) Membrii colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele 
şcolare sunt numiŃi pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de înnoire 
a mandatului. 
    (2) ComponenŃa colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele 
şcolare este următoarea: 
    a) un inspector şcolar general adjunct; 
    b) 2 inspectori şcolari; 
    c) un consilier juridic al inspectoratului şcolar - secretar al 
colegiului de disciplină; 
    d) câte un reprezentant desemnat de fiecare federaŃie sindicală din 
învăŃământul preuniversitar, reprezentativă la nivel de sector de 
activitate învăŃământ preuniversitar şi care există în judeŃul 
respectiv. 
    (3) Prin excepŃie de la prevederile alin. (2), în judeŃele în care 
organizaŃiile sindicale sunt afiliate doar la două din federaŃiile 
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăŃământ 
preuniversitar, componenŃa colegiului de disciplină este completată cu 
şeful compartimentului audit din cadrul inspectoratului şcolar. Dacă la 
nivelul judeŃului toate organizaŃiile sindicale sunt afiliate la una 
dintre federaŃiile sindicale reprezentative la nivel de sector de 
activitate învăŃământ preuniversitar, colegiul de disciplină va avea un 
număr de 5 membri [membrii prevăzuŃi la art. 8 alin. (2) lit. a), b) şi 
c) şi reprezentantul federaŃiei sindicale respective]. 
    (4) Pentru fiecare membru al colegiului de disciplină se propune un 
membru supleant. 
    (5) ComponenŃa colegiului de disciplină de la nivelul 
inspectoratului şcolar - membrii titulari şi supleanŃi - se aprobă prin 
decizie a inspectorului şcolar general. 
    (6) În prima şedinŃă a colegiului de disciplină de la nivelul 
inspectoratului şcolar se aleg prin vot secret preşedintele şi 
vicepreşedintele. 
    (7) ŞedinŃa colegiului de disciplină de la nivelul inspectoratului 
şcolar este statutară în prezenŃa a cel puŃin jumătate plus unu din 
totalul membrilor săi. 
 
    CAP. IV 
    AtribuŃiile Colegiului Central de Disciplină al Ministerului 
EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi ale colegiilor de 
disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare 
 
    ART. 9 



    (1) Ca organe administrativ-jurisdicŃionale, Colegiul Central de 
Disciplină al Ministerului EducaŃiei, Cercetării Tineretului şi 
Sportului şi colegiile de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare 
judeŃene soluŃionează contestaŃia adresată de persoana sancŃionată în 
temeiul Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
    (2) Colegiul de disciplină, prin hotărâre motivată, pe baza 
probelor administrate şi a susŃinerilor părŃilor orale sau în scris, 
poate dispune următoarele: 
    a)admiterea contestaŃiei; 
    b)respingerea contestaŃiei. 
    (3) Prin hotărârea pronunŃată colegiul de disciplină poate menŃine 
sancŃiunea aplicată, o poate diminua sau înlocui cu altă sancŃiune mai 
uşoară sau o poate anula în totalitate. 
    (4) Dacă prin hotărâre se admite contestaŃia şi se dispune 
reintegrarea în funcŃie a contestatarului, colegiul de disciplină se 
pronunŃă şi asupra drepturilor salariale cuvenite retroactiv. 
    ART. 10 
    (1) Colegiul Central de Disciplină al Ministerului EducaŃiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului este competent să soluŃioneze 
contestaŃiile conform art. 3 alin. (1). 
    (2) Colegiile de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare sunt 
competente să soluŃioneze contestaŃiile conform art. 3 alin. (2). 
 
    CAP. V 
    Procedura soluŃionării contestaŃiei 
 
    SecŃiunea 1 
    Procedura soluŃionării contestaŃiei de către Colegiul Central de 
Disciplină al Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
    ART. 11 
    (1) Secretarul Colegiului Central de Disciplină al Ministerului 
EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului primeşte şi 
înregistrează contestaŃia în registrul special de intrări-ieşiri al 
Colegiului, întocmeşte un dosar pentru fiecare cerere şi elaborează 
referatul cauzei. 
    (2) Referatul cauzei cuprinde următoarele elemente obligatorii: 
"părŃile", "obiectul", "actul contestat", "susŃineri în apărare", "acte 
la dosar", "constatări" şi "aspecte de elucidat". 
    ART. 12 
    (1) Secretarul Colegiului Central de Disciplină al Ministerului 
EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului convoacă membrii 
acestuia şi citează părŃile cu cel puŃin 15 zile înainte de şedinŃă. 
Intimatul este citat cu copie de pe contestaŃia depusă. 
    (2) Preşedintele/Vicepreşedintele Colegiului Central de Disciplină 
al Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
constată îndeplinirea condiŃiilor de cvorum necesare pentru 
desfăşurarea statutară a şedinŃei acestuia şi conduce lucrările 
acestuia. 
    ART. 13 



    (1) La solicitarea părŃilor, Colegiul Central de Disciplină al 
Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate 
acorda un singur termen pentru lipsă de apărare, temeinic motivată. 
    (2) În situaŃia în care, deşi au fost legal citate, părŃile nu se 
prezintă, Colegiul Central de Disciplină al Ministerului EducaŃiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului procedează la judecarea cauzei în 
lipsă, dacă aceasta a fost solicitată de una dintre părŃi. În caz 
contrar, Colegiul dispune suspendarea soluŃionării cauzei. 
    ART. 14 
    (1) Membrii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului 
EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sunt obligaŃi să 
stăruie în aflarea adevărului în vederea soluŃionării contestaŃiei şi 
pentru a pronunŃa o hotărâre temeinică şi legală. 
    (2) Cu privire la situaŃia de fapt şi motivarea în drept invocate 
de părŃi în susŃinerea pretenŃiilor şi apărărilor lor, Colegiul Central 
de Disciplină al Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului este în drept să le ceară acestora să prezinte explicaŃii, 
oral sau în scris, precum şi să pună în dezbaterea lor orice 
împrejurări de fapt ori de drept, chiar dacă nu sunt menŃionate în 
contestaŃie sau în întâmpinare. 
    (3) Colegiul Central de Disciplină al Ministerului EducaŃiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, din oficiu, poate pune în 
discuŃia părŃilor excepŃii de procedură sau de fond, precum şi 
administrarea de probe. 
    (4) Membrii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului 
EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului au îndatorirea să 
stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşeală 
privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor şi 
prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunŃării unei hotărâri 
temeinice şi legale. 
    (5) Membrii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului 
EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului au obligaŃia de a se 
abŃine de la orice acŃiune prin care ar putea influenŃa declaraŃiile 
martorilor sau ale părŃilor aflate în litigiu. De asemenea, este 
interzis membrilor Colegiului Central de Disciplină al Ministerului 
EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să se antepronunŃe. 
    (6) Dezbaterile se consemnează într-un proces-verbal de şedinŃă, 
semnat de membrii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului 
EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
    (7) După încheierea dezbaterilor, membrii Colegiului Central de 
Disciplină al Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului hotărăsc motivat asupra contestaŃiei, pe baza probelor 
administrate şi a susŃinerilor părŃilor. 
    (8) Hotărârea se ia cu majoritatea simplă a membrilor prezenŃi. 
    ART. 15 
    (1) Hotărârea Colegiului Central de Disciplină al Ministerului 
EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se redactează, se 
motivează atât în fapt, cât şi în drept, se semnează de către 
secretarul şi preşedintele/vicepreşedintele Colegiului şi se comunică 
părŃilor. 
    (2) Colegiul Central de Disciplină al Ministerului EducaŃiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului poate amâna pronunŃarea cel mult 7 



zile, în vederea depunerii de concluzii scrise. Motivul amânării se 
consemnează în cuprinsul hotărârii. 
    ART. 16 
    Procesul-verbal şi înscrisurile care fac obiectul dosarului, precum 
şi dovada comunicării hotărârii se păstrează în arhiva Ministerului 
EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, potrivit prevederilor 
legale în vigoare. 
    ART. 17 
    Împotriva hotărârii Colegiului Central de Disciplină al 
Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului partea 
nemulŃumită se poate adresa cu acŃiune la instanŃa competentă - secŃia 
specializată în soluŃionarea conflictelor de muncă, în termen de 30 de 
zile de la comunicare. 
 
    SecŃiunea a 2-a 
    Procedura soluŃionării contestaŃiei de către colegiile de 
disciplină de la nivelul inspectoratelor şcolare 
    ART. 18 
    Prevederile art. 11-15 şi 17 se aplică în mod corespunzător şi în 
cazul contestaŃiilor pentru a căror soluŃionare sunt competente 
colegiile de disciplină de la nivelul inspectoratelor şcolare. 
    ART. 19 
    În cazul în care contestatarul este un membru al colegiului de 
disciplină de la nivelul inspectoratului şcolar, se respectă procedura 
prevăzută la art. 18, cu menŃiunea că acesta nu participă la dezbateri 
şi nu are drept de vot. 
    ART. 20 
    Procesul-verbal şi înscrisurile care fac obiectul dosarului, precum 
şi dovada comunicării hotărârii se păstrează în arhiva inspectoratului 
şcolar, potrivit prevederilor legale în vigoare. 
 
    CAP. VI 
    DispoziŃii finale 
 
    ART. 21 
    Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziŃiile 
Codului de procedură civilă. 
    ART. 22 
    Membrii colegiilor de disciplină pot beneficia pentru activitatea 
desfăşurată în cadrul acestora de drepturi salariale suplimentare, în 
condiŃiile legii. 
    ART. 23 
    Prezentul regulament intră în vigoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
                                      ---- 

 


