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Nr. 63 / 1 / 13.09.2021 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

ÎNVOIREA ELEVILOR DE LA ORE ŞI MOTIVAREA ABSENŢELOR 

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA
EDIŢIEI / REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE

Nr. 
Crt. 

Elemente privind 
responsabilii / 
operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4  5 

1.1. Elaborat GHEORGHE DAN-IONUŢ Membru C.E.A.C. 13.09.2021 
1.2. Verificat STANCA MARIA Director 13.09.2021 
1.3. Aprobat STANCA MARIA Director 13.09.2021 

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR / REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE

Nr. 
Crt. 

Ediţia / revizia 
în cadrul ediţiei Componenta revizuită Modalitatea reviziei 

Data de la care se 
aplică prevederile 
ediţiei sau reviziei 

ediţiei  
1 2 3 4 

2.1. Ediţia I X X 25.09.2017 
2.2. Revizia I 1. Lista responsabililor cu elaborarea,

verificarea şi aprobarea ediţiei / reviziei
în cadrul ediţiei procedurii operaţionale;
2. Situaţia ediţiilor / reviziilor în cadrul
ediţiilor procedurii operaţionale;
3. Lista cuprinzând persoanele la care se
difuzează ediţia / revizia din ediţiilor
procedurii operaţionale;
6. Documente de referință;
7. Documente conexe;
12. Cuprins

Modificare 13.09.2021 

2.3. Revizia II 

Şcoala Gimnazială Nr. 39 Procedură operațională  
privind: 

ÎNVOIREA ELEVILOR DE LA ORE ŞI 
MOTIVAREA ABSENŢELOR 

Ediţia nr. 1 
Nr. de exemplare: 4 

Departamentul 
EDUCATIV 

Revizia nr. 1 
Nr. de exemplare:   
Pagina 01 din 14 

Nr.  63 / 18.09.2017 Cod document PO 63 SG39 Exemplar nr. 
Data elaborării: 13.09.2021 
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3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA / 

REVIZIA DIN EDIŢIILOR PROCEDURII OPERAŢIONALE 

Nr. 
Crt. 

Scopul 
difuzării 

Nr. 
Exemplare 

Serviciu / 
Compartiment  Funcţia Nume şi 

prenume 
Data 

primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Verificare 1 Conducere Director Stanca 
Maria 

13.09.2021  

3.2. Aplicare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

13.09.2021  

3.4. Aplicare Conform 
Deciziei 

Nr.1260 / 
01.09.2021 

Cadre didactice Diriginţi 
Învăţători  

Conform 
statului de 

funcţii 
aprobat 

13.09.2021  

3.5. Informare 1 Comitetul de 
părinţi 

  13.09.2021  

3.6. Informare 1 Personal 
didactic 

  13.09.2021  

3.7. Informare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

13.09.2021  

3.8. Informare 1 Personal 
didactic 

  13.09.2021  

3.9 Informare 1 Asociaţia de 
Părinţi 

Preşedinte Turcitu 
Vasile 

13.09.2021  

3.10 Evidenţă 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

13.09.2021  

3.11 Arhivare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

13.09.2021  

3.12 Alte 
scopuri 

 Postare pe  
site-ul şcolii 

    

 
4. SCOPUL 

 
 Procedura stabilește modalitățile de învoire de la ore şi motivarea absențelor elevilor din 
Şcoala Gimnazială Nr.39 . 
 
5. DOMENIUL DE APLICARE 

 
5.1.  Procedura vizează, se aplică şi responsabilizează toţi elevii, cadrele didactice şi părinţii; 
5.2.  La procedură participă toate Serviciile şi Compartimentele interesate; 
5.3.  Procedura operaţională este modalitatea de baza prin care Comisia pentru frecvenţă, 

abandon şi notare ritmică din cadrul unităţii îşi gestionează baza de date necesară 
desfăşurării activităţii specifice şi raportării periodice. 

 
6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

 

• Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare; 
• Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

aprobat prin OMENC nr.5447/31.08.2020, cu modificările și completările ulterioare; 
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• Legea nr.87/2006 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei; 

• Regulamentul intern al Şcolii Gimnaziale nr.39 . 
 
 

7. DOCUMENTE CONEXE 
 

• Decizia internă Nr.1260 / 01.09.2021 
• Tabel tip de difuzare a procedurii 
• Anexa 1 – Tabel Tip – Înregistrare învoiri elevi; 
• Anexa 2 – Cerere tip-1 – Învoire părinte; 
• Anexa 3 – Cerere tip-2 – Întârziere; 
• Anexa 4 – Cerere tip – Învoire 1-3 ore; 
 
 
8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 
8.1. Generalităţi: 

PO privind învoirea elevilor de la ore şi motivarea absenţelor: 
•  Instruirea tuturor elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor prin proces verbal; 
•  Informarea învăţătorilor, profesorilor diriginţi şi Serviciilor Secretariat şi Pază. 
 

8.2. Resurse necesare: 
•  legislaţia specifică; 
•  calculator şi  imprimantă; 
•  conexiune Internet; 
•  Registrul  unic  de  decizii  al  directorului. 
•  Dosar - Registru tabele învoiri/motivări  
 

8.3.  Modul de lucru: 
 
Pasul 1  
Întocmire şi distribuire PO. 

Responsabilul/membrii Comisiei C.E.A.C. din unitate întocmesc prezenta PO, după care 
directorul o verifică şi o aprobă, iar personalul desemnat o pune în aplicare. Exemplarul 1 al 
prezentei proceduri se păstrează într-un biblioraft specific la directorul unităţii. 

Termen: septembrie a.c. 
 
Pasul 2  
Accesul şi operarea documentelor specifice. 

Învăţătorii şi profesorii diriginţi sunt singurele persoane care au dreptul să opereze în 
catalogul clasei pentru a motiva absenţele elevilor în urma cererilor de învoire/scutirilor medicale 
avizate de conducerea unităţii. 

Termen:  a.c. 
 

Pasul 3  
Gestionarea şi arhivarea documentelor specifice 

Învăţătorii şi profesorii diriginţi au obligaţia, conform fişei postului, de a prelua, de a opera 
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şi arhiva cererile de învoire/scutirile medicale avizate de conducerea unităţii. 
Învăţătorii şi profesorii diriginţi, după caz, preiau documentele de la părinţi şi le 

înregistrează la secretariatul unităţii.  
În urma avizului conducerii unităţii operează în catalog şi arhivează documentele. 
Termen: a.c. 
 

8.4. Descrierea procedurii 
 
CAZURI DE MOTIVĂRI: 
 
A. Medicală; 

B. Cerere de la părinți; 

C. Întârziere la prima oră 

D. Învoire de 1–3 ore 

E. Învoirea de urgenţă în situație excepțională; 

F. Învoiri pentru olimpiade, concursuri, activități educative, culturale sau sportive. 

Cazul A – Motivare medicală 
 

• Părintele/tutorele legal prezintă la cabinetul medical școlar scutirea (de la medicul de familie 
sau de la o unitate medicală) pentru înregistrare și vizare; 
• Părintele/tutorele legal preia de la cabinetul medical adeverința vizată şi o predă 
învăţătorului/dirigintelui; 
• Învăţătorul/dirigintele operează motivarea absențele în catalog; 
• Părintele/tutorele legal are obligația de a prezenta personal învățătorului/dirigintelui actele 
justificative pentru absențele copilului său în termen de maxim 7 zile de la reluarea activității 
elevului, după ce aceste acte au primit viza cabinetului școlar. Nerespectarea termenului menționat 
mai sus atrage de regulă declararea absențelor ca nemotivate; 
• Învăţătorul/dirigintele păstrează adeverința în dosarul cu motivări spre arhivare; 
• Este interzis altui cadru didactic să motiveze absențe, cu excepția învăţătorului/dirigintelui. 

 
Cazul B – Cereri de la părinţi (cerere tip – Anexa 2) 
 

• Prin ROFUIP și ROI se poate acorda o astfel de învoire pentru maxim 20 de ore de 
curs/semestru; 
• Părintele/tutorele legal completează și semnează cererea de învoire și motivare a absențelor 
copilului (Anexa 2); 
• Elevul/părintele/ tutorele legal înregistrează cererea la secretariatul unităţii; 
• Directorul/directorul adjunct vizează cererea; 
• Dirigintele motivează absențele în catalog; 
• Părintele/tutorele legal are obligația de a prezenta personal dirigintelui actele justificative 
pentru absențele copilului său în termen de maxim 7 zile de la reluarea activității elevului. 
Nerespectarea termenului menționat mai sus atrage de regulă declararea absențelor ca nemotivate; 
• Dirigintele păstrează cererea în dosarul cu motivări, spre arhivare; 
• Este interzis altui cadru didactic să motiveze absențe, cu excepția învăţătorului/dirigintelui. 
 

Cazul C - Întârziere la prima oră (cerere tip – Anexa 3) 
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• Se consideră întârziere absența elevului cel mult 10 minute de la prima oră de curs. 
• Părintele/tutorele legal prezintă învăţătorului/dirigintelui cererea de motivare a întârzierii 
(Anexa 4); 
• Învăţătorul/dirigintele motivează absența după ce verifică dacă aceasta a fost la prima oră de 
curs; 
• Termenul de prezentare a cererilor este de 7 zile de la producerea evenimentului. Nerespectarea 
termenului menționat mai sus atrage de regulă declararea absențelor ca nemotivate. 
• Dirigintele păstrează cererea în dosarul cu motivări, spre arhivare; 
• Este interzis altui cadru didactic să motiveze absența, cu excepția învăţătorului/dirigintelui. 
 

CAZUL D -  Învoire 1-3 ore (Cerere tip - Anexa 4) 
 

• În situații deosebite, părintele/ tutorele legal poate solicita, în scris, învoirea elevului la 1 – 3 
ore de curs (Anexa 4); 
• Părintele/tutorele legal se obligă, în în scris, să preia personal sau printro persoană delegată (se 
va menționa numele şi calitatea acestei persoane) elevul minor din incinta școlii ori dacă elevul va 
părăsi singur incinta școlii, va face mențiunea că își asumă responsabilitatea pentru orice ar putea 
afecta integritatea fizică și/sau psihică a copilului; 
• Directorul/directorul adjunct aprobă și vizează cererea; 
• Învăţătorul/dirigintele motivează absențele în catalog; 
• Învăţătorul/dirigintele păstrează cererea în dosarul cu motivări, spre arhivare; 
• Este interzis altui cadru didactic să motiveze absențe, cu excepția învăţătorului/dirigintelui. 
 

CAZUL E – Învoire de urgenţă în situaţie excepţională 
 

• Se aplică atunci când elevului i se face rău pe parcursul orelor sau intervine o situație de urgență 
anunțată de familie; 
• Elevul se prezintă la cabinetul medical din incinta şcolii (dacă este cazul); 
• Medicul/asistenta medicală recomandă trimiterea acasă sau la medicul de familie; 
• Medicul/asistenta medicală înștiințează învăţătorul/dirigintele/directorul de serviciu, cu data și 
ora înregistrării situației medicale a elevului; 
• Dacă situaţia excepţională survine în afara programului cabinetului medical, cadrele didactice 
orientează elevul către cabinetul directorului, de unde se transmite situaţia către părinţi/tutore legal 
şi portar; 
• Directorul anunță părintelui/tuterelui legal situația și, după caz, așteaptă preluarea elevului de 
către părinte sau tutore legal/cheamă ambulanța/permite elevului să părăsesacă incinta liceului la 
solicitarea părintelui/tutorelui legal prin e-mail/SMS (care se printează și primește nr. de intrare); 
• Pentru ultima situație, elevul va aduce la școală în ziua următoare o solicitare scrisă din partea 
părintelui/tutorelui legal de motivare a absențelor (care va primi același nr. de intrare ca solicitarea 
transmisă prin e-mail, SMS; 
• Învăţătorul/dirigintele motivează absențele în catalog, după ce primește avizul directorului care 
a permis plecarea elevului; 
• Învăţătorul/Dirigintele păstrează ambele solicitări în dosarul cu motivări, spre arhivare; 
• Este interzis altui cadru didactic să motiveze absențe, cu excepția învăţătorului/dirigintelui; 
• Este interzis elevilor să părăsească incinta şcolii în timpul programului. 
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Cazul F - Învoiri pentru olimpiade, concursuri, activități educative, culturale sau 
sportive 

 
• Cadrul didactic va prezenta directorului/directorului adjunct următoarele documente în 
original: 

- lista elevilor care vor participa la olimpiadă, concurs, activitatea educativă, culturală, 
sportive; 

- acordul prin semnătură al părinților/tutorelui legal; 
- avizul medical pentru fiecare elev (în cazul competițiilor sportive); 
- procesul verbal prin care a fost făcută instruirea elevilor cu privire la regulile ce trebuie 

respectate pentru respectiva deplasare; 
• Motivarea absențelor fără documente justificative constituie abatere disciplinară și se va 
reflecta în fișa de evaluare anuală a cadrului didactic, respectiv în calificativul anual. 

 
9. RESPONSABILITĂŢI ŞI  RĂSPUNDERI  ÎN  DERULAREA  ACTIVITĂŢII 

 
9.1. Părintele/tutorele legal: 

 
• Părintele/tutorele legal, la început de an şcolar (şi ori de câte ori este necesar) în şedinţele cu 
părinţii este informat şi prelucrat sub semnătură despre prevederile regulamentului şcolar şi ale 
regulamentului de ordine interioară a unităţii cu privire la frecventarea cursurilor, modalităţile de 
invoire de la ore a elevilor şi motivare a absenţelor;  
• Informează (telefonic/direct) învăţătorul/profesorul diriginte în legătură cu situaţia copilului 
său; 
• După caz, solicită învăţătorului/profesorului diriginte sau de la secretariatul unităţii cererea tip 
de învoire a elevului (Anexele.2,3,4) pentru ora/orele sau ziua/zilele pentru care doresc motivarea 
absenţelor, o completează şi semnează; 
• În termen de 7 zile calendaristice de la revenirea elevului la cursuri, fac dovada scrisă pentru 
motivarea absenţelor, înregistrând la secretariatul unităţii documentul justificativ, personal sau 
prin intermediul învăţătorului/profesorului diriginte; 

 
9.2. Învăţătorul/profesorul diriginte: 

 
• La început de an şcolar (şi ori de câte ori este necesar) în şedinţele cu părinţii dirigintele 
informează şi prelucrează sub semnătură prevederile regulamentului şcolar şi ale regulamentului 
de ordine interioară a unităţii cu privire la frecventarea cursurilor, modalităţile de invoire de la ore 
a elevilor şi motivare a absenţelor; 
• Este informat (telefonic/direct) de către părinte în legătură cu situaţia copilului său; 
• După caz, învăţătorul/profesorul diriginte înregistrează la secretariatul unităţii cererea tip de 
învoire a elevului (Anexa.2,3,4,), completată şi semnată de părinţi; 
• În urma avizului conducerii unităţii, învăţătorul/profesorul diriginte este singura persoană care 
poate opera în catalogul clasei documentele ce privesc motivarea absenţelor elevilor; 
• Învăţătorul/profesorul diriginte este responsabil de preluarea, operarea şi arhivarea 
documentelor privind motivarea absenţelor elevilor clasei; 
• Învăţătorul/profesorul diriginte întocmeşte, operează şi arhivează tabelul tip - centralizator 
semestrial (Anexa 1) cu efectivul clasei şi situaţia numărului de absenţe per elev, motivate prin 
învoiri de la părinţi. 

 
9.3. Secretariatul: 
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• Înregistrează documentele specifice şi le înaintează spre avizare conducerii unităţii; 
• Înmânează învăţătorului/profesorului diriginte documentele avizate pentru operare; 

 
9.4. Elevii 

 
• Elevii, la început de an şcolar (şi ori de câte ori este necesar) în orele de consiliere sunt informaţi 
şi prelucraţi cu privire la prevederile regulamentului şcolar şi ale regulamentului de ordine 
interioară a unităţii în ceea ce priveşte frecventarea cursurilor, modalităţile de invoire de la ore a 
elevilor şi motivare a absenţelor;  

 
 

9.5. Conducerea unităţii 
 

• În cadrul Consiliului Profesoral directorul/directorul adjunct informează şi prelucrează sub 
semnătură cadrele didactice în legătură cu procedura operaţională privind învoirea elevilor de la 
ore şi motivarea absenţelor; 
• Directorul/directorul adjunct primesc documentele specifice spre avizare; 
• Directorul/directorul adjunct analizează şi avizează, după caz, documentele specifice şi le 
transmite serviciului Secretariat spre rezoluţie; 
• Verifică periodic/lunar situaţiile înregistrate la nivelul claselor prin intermediul Comisiei pentru 
frecvenţă, abandon şi notare ritmică din cadrul unităţii. 
 

9.6. Comisia pentru frecvenţă, abandon şi notare ritmică 
 

• Periodic verifică şi actualizează la nivelul claselor tabelul tip - centralizator semestrial (Anexa 
1) cu efectivul clasei şi situaţia numărului de absenţe per elev, motivate prin învoiri de la părinţi, 
înregistrează şi actualizează situaţia elevilor care au acumulat maximum de ore de învoire permise 
de regulamentul şcolar ; 
• Înmânează periodic/lunar conducerii unităţii situaţia înregistrată, centralizat pe unitate. 

 
9.7.  Serviciul Pază 
 

• Colaborează cu învăţătorul/profesorul diriginte, conducerea şcolii, precum şi ceilalţi factori 
implicaţi; 
• Nu permite părăsirea de către elevi a incintei şcolii în timpul programului de şcoală, fără 
acordul conducerii unităţii. 
 

 

Nr. 
crt. 

                      Acţiunea / 
Operaţiunea 

Compartimentul / Postul 
In. Op. Ap. Ah. Ge. El. Vf. A. 

1. Responsabil/Membrii CEAC      X   
2. Director   X X   X X 
3. Membrii CA   X     X 
4. Cadre didactice X    X    
5. Învăţători/Diriginţi X X X X X    

6. Comisia „Frecvenţă, abandon şi 
notare ritmică X X X X X    

7. Secretariat X X X  X    
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10. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 
 
10.1. Definiţii  ale  termenilor 

 
 
 
 
 

10.2. Abrevieri 
 

Nr. 
Crt. 

Abrevierea Termenul  abreviat 
1 2 

1. PO Procedura operaţională 
2. ROFUIP Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar 
3. ROI Regulament de ordine interioară 
4. In. Informare 
5. Op. Operare 
6. Ap. Aplicare 
7. Ah. Arhivare 
8. Ge. Gestionare 
9. El. Elaborare 
10. Vf. Verificare 
11. A. Aprobare 
12. CA Consiliul de Administraţie 
13. CEAC Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie 

 
 

11. Anexe, înregistrări, arhivări 
 

Nr. 
anexă Denumirea anexei Elaborator Aprobă Nr. 

exemplare Difuzare Arhivare Alte 
elemente Loc Perioadă 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Raport asupra 

respectării 
prezentei PO 

Director CA 1 1 Dosar C.A. Permanent  

 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Termenul Definiţia şi / sau, dacă e cazul, actul care defineşte termenul 
1 2 

1. 
procedura operaţională (PO) 

- prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie 
urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat, în 
vederea realizării activităţii cu privire la aspectul procedural 
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12. CUPRINS 
 
 

Numărul componentei 
în cadrul procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii 
operaţionale Pagina 

 Coperta 1 

1. 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi 
aprobarea  ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei 
procedurii  operaţionale; 

1 

2. 
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii  
operaţionale; 1 

3. 
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia / 
revizia  din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 2 

4. Scopul procedurii operaţionale 2 

5. Domeniul de  aplicare 2 

6. 
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile 
activităţii procedurale 2 

7. Documente conexe 3 

8. Descrierea procedurii operaţionale 3 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 6 

10. 
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 
operaţională 7 

11. Anexe, înregistrări, arhivări 8 

12. Cuprins 9 
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TABEL TIP - DIFUZARE PROCEDURĂ 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

ÎNVOIREA ELEVILOR DE LA ORE ŞI MOTIVAREA ABSENŢELOR 
( Cod document PO 63 SG39 ) 

 
NR. 

CRT. 
NUME ŞI PRENUME 

DESTINATAR DOCUMENT 
SERVICIUL/ 

COMPARTIMENTUL/ 
POSTUL 

ÎNCADRARE/ 
FUNCŢIE 

DATA 
DIFUZĂRII 

SEMNĂTURA 
DE LUARE 

LA 
CUNOŞTINŢĂ 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
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23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
...      
...      
...      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA 1- TABEL TIP MOTIVARE ABSENŢE 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

ÎNVOIREA ELEVILOR DE LA ORE ŞI MOTIVAREA ABSENŢELOR 
( Cod document PO 63 SG39 ) 

 

CLASA a - ....... - a 
 

NR. 
CRT. 

 
NUME ŞI PRENUME  SEMESTRUL I / II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
0                      
11                      
12                      
13                      
14                      
15                      
16                      
17                      
18                      
19                      
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20                      
21                      
22                      
23                      
24                      
25                      
26                      
27                      
28                      
29                      
30                      
31                      
32                      
33                      
34                      
35                      

       Învăţător/Diriginte,  
...................................................................... 

 
Orele motivate se bifează cu „ X ” până la completare  
 
ANEXA 2 - CERERE TIP-1       Nr. ..... / .................... 
 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39        AVIZAT, 
       Sector 2, Bucureşti 

 
Doamnă Director, 

 
 Subsemnat-ul/a ……………..………………………………… părintele 
elevului …........................................................................... , din clasa ....................., 
vă rog să aprobaţi, în conformitate cu prevederile ROFUIP 5447/2020, art,94(5), 
motivarea absenţelor fiului meu / fiicei mele din data ................................. , în 
intervalul orar ................................., în număr de ........... ore. 
 Menţionez ca absentarea de la cursuri s-a datorat ........................................... 
..................................................................................................................................... 
 Am luat la cunoştinţă că pe baza cererilor scrise, absenţele pot fi motivate în 
limita a 20 de ore de curs / semestru, conf. prevederilor art. 102 (5) din 
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 
preuniversitar. 
 

   Data,                                     Telefon:                       Semnătura,   

...................................  ..............................................                ....................................... 
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ANEXA 2 - CERERE TIP-1       Nr. ..... / .................... 
 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39        AVIZAT, 
       Sector 2, Bucureşti 

 
Doamnă Director, 

 
 Subsemnat-ul/a ……………..………………………………… părintele 
elevului …........................................................................... , din clasa ....................., 
vă rog să aprobaţi, în conformitate cu prevederile ROFUIP 5447/2020, art,94(5), 
motivarea absenţelor fiului meu / fiicei mele din data ................................. , în 
intervalul orar ................................., în număr de ........... ore.  
 Menţionez ca absentarea de la cursuri s-a datorat ........................................... 
............................... ..................................................................................................... 
 Am luat la cunoştinţă că pe baza cererilor scrise, absenţele pot fi motivate în 
limita a 20 de ore de curs / semestru, conf. prevederilor art. 102 (5) din 
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 
preuniversitar. 
 

   Data,                                     Telefon:                       Semnătura,   

...................................  ..............................................                ....................................... 
 
 
 
ANEXA 3 - CERERE TIP-2       Nr. ..... / .................... 
 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39        AVIZAT, 
       Sector 2, Bucureşti 

 
Doamnă Director, 

 
 Subsemnat-ul/a ……………..………………………………… părintele elevului 
….......................................................................... , din clasa ....................., vă rog să aprobaţi, în 
conformitate cu prevederile ROFUIP 5447/2020, art,94(5), motivarea absenţelor fiului meu / fiicei 
mele din data ................................. , în intervalul orar ................................., în număr de ........... 
ore. 

Menţionez că este prima oră de curs, iar întârzierea se datorează ........................................ 
........................................................................................................................................................... 
 Am luat la cunoştinţă că pe baza cererilor scrise, absenţele pot fi motivate în limita a 20 de 
ore de curs / semestru, conf. prevederilor art. 102 (5) din Regulamentul-cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. 

 
    Data,                         Telefon:                       Semnătura,   

...................................  ..............................................                ....................................... 
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ANEXA 3 - CERERE TIP-2       Nr. ..... / .................... 
 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39        AVIZAT, 
       Sector 2, Bucureşti 

 
Doamnă Director, 

 
 Subsemnat-ul/a ……………..………………………………… părintele elevului 
….......................................................................... , din clasa ....................., vă rog să aprobaţi, în 
conformitate cu prevederile ROFUIP 5447/2020, art,94(5), motivarea absenţelor fiului meu / fiicei 
mele din data ................................. , în intervalul orar ................................., în număr de ........... 
ore. 

Menţionez că este prima oră de curs, iar întârzierea se datorează ........................................ 
........................................................................................................................................................... 
 Am luat la cunoştinţă că pe baza cererilor scrise, absenţele pot fi motivate în limita a 20 de 
ore de curs / semestru, conf. prevederilor art. 102 (5) din Regulamentul-cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. 

 
    Data,                         Telefon:                       Semnătura,   

...................................  ..............................................                ....................................... 
 
 
ANEXA 4 - CERERE TIP-3       Nr. ..... / .................... 
 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39        AVIZAT, 
       Sector 2, Bucureşti 

 
Doamnă Director, 

 
 Subsemnat-ul/a ……………..………………………………… părintele elevului 
….......................................................................... , din clasa ....................., vă rog să aprobaţi, în 
conformitate cu prevederile ROFUIP 5447/2020, art,94(5), motivarea absenţelor fiului meu / fiicei 
mele din data ................................. , în intervalul orar ................................., în număr de ........... 
ore. 

Menţionez ca absentarea de la cursuri se datorează ........................................... 
..................................................................................................................................... 
 Am luat la cunoştinţă că pe baza cererilor scrise, absenţele pot fi motivate în limita a 20 de 
ore de curs / semestru, conf. prevederilor art. 102 (5) din Regulamentul-cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. 

Menționez că: 
□  voi veni personal să îl/o preiau de la școală; 
□  va veni să îl/o preia de de la școală  …………………………………………………... 
□  poate să părăsesacă singur/ă incinta școlii, şi îmi asum în totalitate responsabilitatea 

pentru integritatea fizică și psihică a copilului meu. 
    Data,                         Telefon:                       Semnătura,   

...................................  ..............................................                ....................................... 
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ANEXA 4 - CERERE TIP-3       Nr. ..... / .................... 
 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39        AVIZAT, 
       Sector 2, Bucureşti 

 
Doamnă Director, 

 
 Subsemnat-ul/a ……………..………………………………… părintele elevului 
….......................................................................... , din clasa ....................., vă rog să aprobaţi, în 
conformitate cu prevederile ROFUIP 5447/2020, art,94(5), motivarea absenţelor fiului meu / fiicei 
mele din data ................................. , în intervalul orar ................................., în număr de ........... 
ore. 

Menţionez ca absentarea de la cursuri se datorează ........................................... 
..................................................................................................................................... 
 Am luat la cunoştinţă că pe baza cererilor scrise, absenţele pot fi motivate în limita a 20 de 
ore de curs / semestru, conf. prevederilor art. 102 (5) din Regulamentul-cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. 

Menționez că: 
□  voi veni personal să îl/o preiau de la școală; 
□  va veni să îl/o preia de de la școală  …………………………………………………... 
□  poate să părăsesacă singur/ă incinta școlii, şi îmi asum în totalitate responsabilitatea 

pentru integritatea fizică și psihică a copilului meu. 
    Data,                         Telefon:                       Semnătura,   

...................................  ..............................................                ....................................... 


