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aa e propunerea de promovare a unui OMT, care sa cuprinda "masuri pentru sanctionarea
personalului ferov1ar cu responsabilitati in siguranta circulatiei pentru nerespectarea unor reglementari

specifice domeniului feroviar" atragem atentia ca atat angajatii cât si angajatorii din Romania trebuie 
sa aiba in vedere ca relatiile de munca sunt bine inradacinate in lege si exista o serie de prevederi 
care trebuie obligatoriurespectate, pas cu pas, atunci cand vorbim despre cercetarea disciplinara
sau sanctionarea disciplinara.

In primul rand, trebuie sa avem in vedere faptul ca angajatorul are prerogativa disciplinara. 

asadar, poate aplica sanctiuni disciplinare salariatilor. Acest lucru se poate intampla de fiecare data 
cand acestia incalca regulamentul intern, normele, regulamentele si reglementarile legale, contractul 
individual sau colectiv de munca aplicabil, dispozitile superiorilor sau are un comportament care nu 
poate fi tolerat in general.

In al doilea rand, abaterea disciplinara este valabila doar pentru actiunile sau inactiunile
savarsite cu vinovatie de salariat in domeniul muncii, unde acesta a incalcat normele legale, 
regulamentul intern, contractul individual sau colectiv de munca aplicabil ordinele specifice si 

dispozitiile conducatorilor. 

Pentru ca o fapta sa poata constitui abatere disciplinara care sa duca la raspundere e nevoie de: 

calitatea de salariat in baza unui contract;

existenta unei fapte ilicite; 
savarsirea faptei cu vinovatie;
un rezultat daunator;

legatura dintre fapta si rezultat. 

In al treilea rand, raspunderea disciplinara:

este de natura contractuala obligatia salariaului de a respecta normele legale, regulamentul

intern, contractul individual de munca Sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si 

dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici; 

Se transpune intr-o constrangere
materiala sau de ordin moral: 



are caracter "intuitu personae" - raspunderea disciplinara nu se poate aplica pentru fapta altuia 
SI nu este posibila transmiterea acestei raspunder a exercita o funoti ansmiterea acestei raspunderi asupra mostenitorilor salariatului; 

Sanctionatorie, preventiva si educativa. 

disciplinar� - ca form�a r�spunderii contractuale ce se întemeiaz� pe rela�iile de 
ca elemente esentiale calitatea de salariat, existen�a unei fapte ilicite, vinov�tia, 

aaunätor �i leg�tura de cauzalitate dintre fapta ilicit� �i acest rezultat. Exercitându-_i
Progativa disciplinar�, angajatorul poate s� il sanc�ioneze sau nu pe salariat (chiar dac� fupta
exist�). 

sa, este obligat de lege pentru a hot�rî care anume sanctiune disciplinar� s�-i fie aplicatä
saratului, se tin� seama de gravitatea si contextul savarsirii abaterii disciplinare. 
riterile trebuie så fie în�elese _i aplicate corect în sensul c� ele înseamn�: 
mprejurärile în care Japta a fost s�vâr_it� (conditii de munca, factori de risc fizic/psihic; 
UnO4ple; cäldur� excesiv�/frig; starea uilajelor si instalatilor;zgomot perturbator sau nu 
circumstan�e agravante sau atenuante �.a) 
gradul de vinov��ie a salariatului (cu inten�ie direct� sau indirect�, culp� grav�, medie sau 

usoar�);
consecintele abaterii disciplinare (perturbarea grav� sau u_oar� a activitatii in asnsamblu 
sau partiale, a starii disciplinare, existenja sau inexistenma unor urmari _i a daunelor materiale,
afectarea sau nu a prestigiului unit�tii etc.); 

comportarea general� în serviciu a salariatului (dac� a s�varsit anterior alte fapte
sanctionatesau nesanc�ionate, calificative obtimute, dac� r�spunde prompt sau mu la solicit�rile 

angajatorului etc.);
-eventuale sanctiuni disciplinare aplicate anterior (si gravitatea lor). 
De re�inut c� aceste eriterii legale se impune s� fie aplicate obligatoriu _i cumulativ. 

Conform datelor Institutului National de Statistica, in Romania se inregistreaza in fiecare an peste
100.000 de litigii de munca intre angajati si angajatori, generate in cea mai mare parte exact de aplicarea 
unor sanctiuni disciplinare (considerate abuzive). Si important este ca, in 3 din 4 cazuri, cei care au 
castig de cauza sunt angajatii. 

In al patrulea rand, sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care 
salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt urmatoarele:

avertismentul scris;
retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile; 

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

reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 

1-3 luni cu 5-10%;
desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

In al cincilea rand, procedura de cercetare aSCiplinara trebuiesa fie clar si complet prevazuta in 
Regulamentul intern. Acest fapt, precunn si respelarea acestei proceduri intocmai cum a fost 

prevazuta vor asigura respingerea anuiar saneunl aisciplinare si motive suplimentare in aparare,
Codul muncii impune o procedura 0artc striCta, cu pasi clari pe care trebuie parcur_i.

Prin ordin se impune o masura punuva e vizeaza atât un aspect moral, cât _i unul 

pecuniar, în sensul c� salariatul nu i_i va pute ATCa proresia sau meseria pe care a ales-o liber
si pentru care s-a pregatit in mod special Sl a od ac, pe de o parte, iar pe de alt� parte este privat 

de plata salariului corespunzator pregatiril saic pi diC dobandite pentru practicarea meseriei alese,

ceea ce confera acestei masuri consecinta c CTCiiului dreptului la munc� si al limitarii 

drepturilor ce decurg din raportul de muncá statute prin contractul individual de munca. 
2 



In ordin se impun perioade de timp in care masura punitiva impusa isi produce efecte fara 

parte, �i cea a drent oporfional între necesitatea protejärii 
intereselor angajatorului, pe deo 

Retinem ca interesele angaiatorului impun luarea uno 
as 

pastrarea unui raport proportional între necesitatea protea

parte, �i cea a drepturilor salariatului, de cealalta pa 

necesar, dar orice n e angajatorului impun luarea unor masuri atunci cand acesta considera 

necesar, dar orice m�sur� luat� trebuie s� fie adecvat 

enele de 6 luni, 12 luni si 36 de luni, in care se doreste suspendarea permisului de 

ecanc de locomotiva, retragerea autorizatiilor, documentelor conform art.l-4 din ordin, sunt 

enc cncalcarea legislatiei nationale in vigoare, se dovedesc a fi rupte de oriee realitate 

SOC1aa a destasurarii relatiilor de munca si fara a se demonstra in vreun fel ca sunt in interesul 

angajatorulul, in contextul unui sistem feroviar afectat de lipsa unor politici de resurse umane

Faptul c�, în ultimii ani, anumiti salaria�i feroviari au înc�lcat, cu bun� �tin��, 

reguamentele �i reglement�rile în vigoare iar administra�iile (angajatorii) nu au uzat de dreptul

c a sanciona aceast� practic� ilegal� de lucru, suprapus cu neluarea niciunei masuri din partea 

Celor care erau obliga�i s� verifice si s� controleze periodic metodele de lucru gre_ite, nu justific� 

promovarea acestiu ordin prin care se doreste responsabilizarea _i sane�ionarea suplimentar� 

a "acarului Paun", f�r� ca ceilalti factori de decizie s� fie sanc�iona�i în nici un fel, drept pentru

care solicitâm s� retrage�i proiectul de act normativ de pe circuitul de avizare. 

aCaSE aore�te g�sirea de solu�ii pentru sistemul feroviar, solicit�m s� fie demarate, din 

timp, discu�ii cu partenerii sociali în subcomisia de specialitate a Comisiei de Dialog Social. 

coerente si de o subfinantare cronica.
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