
1/17 

Nr. 64 / 1 / 13.09.2021 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

PREZENŢA, ÎNVOIREA ŞI EFECTUAREA CONCEDIULUI 
FĂRĂ PLATĂ PENTRU PERSONALUL DIN UNITATE 

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: 

PREZENŢA, ÎNVOIREA ŞI 
EFECTUAREA CONCEDIULUI FĂRĂ 
PLATĂ PENTRU PERSONALUL DIN 

UNITATE 

Ediţia nr. 1 
Nr. de exemplare: 6 

Departamentul 
SECRETARIAT 

RESURSE UMANE 

Revizia nr. 1 
Nr. de exemplare: 6 
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3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA / 

REVIZIA DIN EDIŢIILOR PROCEDURII OPERAŢIONALE 
 

Nr. 
Crt. 

Scopul 
difuzării 

Nr. 
Exemplar 

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. Informare 2 Secretariat   13.09.2021  
3.4. Aplicare 2 Secretariat Secretar Toma 

Gabriela 
13.09.2021  

3.5. Informare 3 Personal 
didactic 

  13.09.2021  

3.6. Aplicare Conform 
Deciziei 

Nr.1260 / 
01.09.2021 

Cadre didactice   Conform 
statului de 

funcţii 
aprobat 

13.09.2021  

3.7. Informare 4 Personal 
didactic 
auxiliar 

  13.09.2021  

3.8. Aplicare 4 Personal 
didactic 
auxiliar 

  13.09.2021  

3.9 Informare 5 Personal 
nedidactic 

Secretar Toma 
Gabriela 

13.09.2021  

3.10 Aplicare 5 Personal 
nedidactic 

Secretar Toma 
Gabriela 

13.09.2021  

3.11 Informare 6 C.A. Preşedinte Turcitu 
Vasile 

13.09.2021  

3.12 Evidenţă 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

13.09.2021  

3.13 Arhivare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

13.09.2021  

3.14 Alte 
scopuri 

1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

  

 
4. SCOPUL 

 
 Procedura: 
- stabilește modul de realizare a activității la nivelul unităţii şcolare; 
- stabilește serviciile/compartimentele şi persoanele implicate; 
- dă asigurări cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării activităţilor; 
- asigură continuitatea activității în unitatea şcolară; 
- sprijină auditul şi/sau alte organe abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control; 
- sprijină conducerea unității în luarea deciziei; 
- stabileşte sarcini privind circuitul documentelor necesare; 
- alte scopuri specifice procedurii operaţionale din Şcoala Gimnazială Nr.39 . 
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5. DOMENIUL DE APLICARE 

 
5.1.  Procedura vizează, se aplică şi responsabilizează tot personalul angajat al școlii; 
5.2. La procedură participă toate Serviciile şi Compartimentele interesate; 
5.3. Precizarea activității la care se referă PO (evidenţa prezenţei angajaţilor, a învoirilor și a 

Concediilor fără plată (C.F.P.) avizate în baza cererilor, stabilirea etapelor şi activităţilor ce se vor 
desfăşura, paşii de urmat în cadrul evidenţei prezenţei în cadrul instituţiei); 

5.4. Delimitarea activității în cadrul portofoliului de activități desfăşurate (toate etapele ce vor 
fi parcurse privind prezenţa, învoirile, concediile fără plată); 

 
 

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; 
• 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 . 
• Codul Muncii (legea nr.53/2003 cu modificările şi completările ulterioare); 
• H.G. nr.250/1992 actualizată (concediul de odihnă, alte concedii din unităţile bugetare, cu 

modificările şi completările ulterioare); 
• Ordonanţa nr.29/18.08.1995 (privind drepturile cuvenite salariaţilor din administraţia publică, 

alte unităţi bugetare, cu completările şi modificările); 
• Nomenclator din 14.012.2004 privind întocmirea şi utilizarea registrelor şi formularelor 

financiar contabile, comune pe economie care nu au regim special de înscriere şi numerotare; 
• Statutul cadrului didactic. 
 

 
7. DOCUMENTE CONEXE 

 
•  Decizia internă Nr.1260 / 01.09.2021 
• Tabel tip de difuzare a procedurii; 
• Registru intrări-ieșiri; 
• Anexa 1 – Centralizator învoiri; 
• Anexa 2 – Formular învoire – tip; 
• Anexa 3 – Cerere tip 1 – Întârziere;  
• Anexa 4 – Cerere tip 2 – Concediu fără plată; 
• Anexa 5 – Cerere tip 3 – Zile libere plătite, în baza C.C.M.N.G.U. – I.S.M.B. 
 
 
8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 
8.1. Generalităţi: 

 PO privind prezența, învoirea personalului angajat, motivarea absenţelor și 
acordarea concediului: 
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  Instruirea tuturor cadrelor didactice, didactice auxiliare și nedidactice prin proces verbal; 
 În cazul epuizării timpului alocat perioadelor de învoire, pentru rezolvarea unor probleme 
personale se poate apela la concediu fără plată (C.F.P.), în condiţiile legii. 

 
 

8.2.  Resurse necesare: 
•  legislaţia specifică; 
•  calculator şi  imprimantă; 
•  conexiune Internet; 
•  Registrul  intrări-ieșiri. 
•  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. 

Secretariatul este singurul compartiment care are dreptul să opereze în registrul de intrări-
ieșiri, respectiv documentele specifice procedurii, în vederea motivării întârzieriilor, absenţelelor 
sau efectuării concediului fără plată, ca urmare a solicitării salariaților, și a acordului conducerii 
unității, respectiv conducerea şcolii în condicile/registrele de prezenţă pentru monitorizare şi 
control. 

Termen:  a.c. 
 

Pasul 3  
Gestionarea şi arhivarea documentelor specifice 

Compartimentului Secretariat îi revine sarcina de a prelua, de a opera şi arhiva 
cererile/formularele de învoire sau de concediu fără plată avizate de conducerea unităţii. 

În urma avizului conducerii unităţii operează și arhivează documentele. 
Termen: a.c. 
 

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

B. Cerere învoire de la salariat (Anexa 2 – Formular învoire – tip ); 

C. Întârziere la program (Anexa 3 – Cerere tip 1 – Întârziere); 

D. Învoirea de urgenţă în situație excepțională (Anexa 2 – Formular învoire – tip ); 



 

5/17 

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

(Anexa 2 – Formular învoire – tip ); 

F. Cerere concediu fără plată (Anexa 4 – Cerere tip 2 – C.F.P.) 

 G. Cerere zile plătite în baza C.C.M.N.G.U. – I.S.M.B. (Anexa 5 – Cerere tip 3 – Z.L.P.) 
 

 

Cazul A – Motivare medicală 
• Salariatul, după caz, se prezintă la/informează telefonic, conducerea unității în legătură cu 
situația apărută; 
• Salariatul prezintă la secretariatul documentele doveditoare (de la medicul de familie sau de la 
o unitate medicală) pentru înregistrare și vizare de către conducerea unității cel târziu până pe data 
de 5 (cinci) a lunii calendaristice următoare; 
• În urma avizului, secretariatul operează în registre modificările survenite; 
• Salariatul are obligația de a prezenta, personal sau prin împuternicire, actele justificative pentru 
perioada absenței din unitate, în termen de maxim 7 zile de la reluarea activității, 
• Nerespectarea termenului menționat mai sus atrage, de regulă, declararea perioadei absenței 
din unitate ca nemotivată; 
• Secretariatul păstrează documentele în dosar, spre arhivare; 

 
Cazul B – Cerere învoire de la salariat (Formular învoire - tip – Anexa 2) 

• Prin R.I. se poate acorda o astfel de învoire pentru personalul didactic de predare de maxim 24 
de ore de curs/semestru, respectiv 3 (trei) zile lucrătoare, pentru personalul didactic auxiliar şi 
nedidactic/semestru; 
• Salariatul, după caz, se prezintă la/informează telefonic, conducerea unității în legătură cu 
situația apărută, cu minim 2 (două) zile lucrătoare înainte; 
• Salariatul are obligația de a identifica, în scris, o altă persoană (din aceeași 
specialitate/post/funcție) din cadrul unității, care să preia, prin schimb, activitatea pe perioada 
absenței titularului (se va menționa numele şi calitatea acestei persoane), și se va face mențiunea 
că înlocuitorul își va asuma responsabilitatea pentru schimbul efectuat, confirmat prin semnătură; 
• Salariatul completează și semnează formularul de învoire tip (Anexa 2); 
• Salariatul înregistrează solicitarea de învoire la secretariatul unităţii; 
• Directorul/directorul adjunct vizează solicitarea de învoire; 
• Secretarul şef consemnează modificările efectuate în condica/registrul de prezență; 
• În mod exceptional, în situaţia în care, se constată împreună cu conducerea unității faptul că, 
nu sunt disponibilități, directorul de serviciu, după caz, decide care dintre persoanele aflate în 
unitate în perioada solicitată pot suplini lipsa titularului, în vederea asigurării continuării activității 
specifice; 
• Salariatul are obligația, după caz, de a prezenta personal sau prin împuternicire, conducerii 
unității, actele justificative pentru perioada în care a lipsit din unitate, în termen de maxim 7 zile 
de la reluarea activității; 
• Nerespectarea termenului de solicitare şi confirmare a învoirii, menționat mai sus atrage, de 
regulă, declararea perioadei absenței din unitate ca nemotivată; 
• Secretariatul păstrează formularul de învoire (şi alte documente, după caz) în dosar, spre 
arhivare; 

  
Cazul C - Întârziere la program (Cerere tip – Anexa 3) 
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• Se consideră întârziere absența salariatului cel mult 30 minute de la programul de lucru; 
• Salariatul prezintă conducerii unității cererea de motivare a întârzierii (Anexa 3); 
• Directorul/directorul adjunct motivează absența după ce se confirmă veridicitatea conţinutului 
solicitării; 
• Termenul de prezentare a cererilor este de până la 2 ore de la producerea evenimentului; 
• Nerespectarea termenului menționat mai sus atrage, de regulă, declararea absenței din unitate 
ca nemotivată. 
• Secretariatul păstrează cererea în dosar, spre arhivare; 
 

CAZUL D – Învoire de urgenţă în situaţie excepţională (Formular învoire - tip – Anexa 
2) 
• Prin R.I se poate acorda o astfel de învoire pentru personalul didactic de predare de maxim 24 
de ore de curs/semestru, respectiv 3 (trei) zile lucrătoare pentru personalul didactic/didactic 
auxiliar şi nedidactic/semestru; 
• Se aplică atunci când salariatului îi intervine o situație de urgență personală sau familială, de 
natură medicală, socială, juridică sau administrativă; 
• Salariatul, după caz, se prezintă la/informează telefonic, conducerea unității în legătură cu 
situația apărută, şi, are obligația de a identifica o altă persoană (din aceeași 
specialitate/post/funcție) din cadrul unității care să preia, prin schimb, activitatea pe perioada 
absenței titularului (se va menționa numele şi calitatea acestei persoane, precum şi faptul că 
înlocuitorul își va asuma responsabilitatea pentru schimbul efectuat); 
• În situaţia în care, se constată împreună cu conducerea unității faptul că, nu sunt disponibilități, 
directorul de serviciu, după caz, decide care dintre persoanele aflate în unitate pot suplini lipsa 
titularului, în vederea asigurării continuării activității specifice; 
• Directorul comunică serviciilor/compartimentelor interesate decizia luată, pentru a asigura 
fluxul activității în unitate; 
• În această situație, salariatul va solicita formularul de învoire - tip, se va asigura de completarea 
corectă și integrală a acestuia şi îl va depune la secretariat înainte sau la revenirea în unitate. 
Cererea de învoire va primi același număr de intrare ca şi solicitarea transmisă prin e-mail, SMS 
sau fax;  
• Directorul/directorul adjunct aprobă și vizează cererea, și operează modificările în 
condica/registrul de prezență; 
• Salariatul are obligația, după caz, de a prezenta personal sau prin împuternicire, conducerii 
unității, actele justificative pentru perioada în care a lipsit din unitate, în termen de maxim 7 zile 
de la reluarea activității. 
• Nerespectarea termenului menționat mai sus atrage, de regulă, declararea perioadei absenței 
din unitate ca nemotivată; 
• Secretariatul păstrează ambele solicitări (şi alte documente, după caz)  în dosar, spre arhivare; 
 

Cazul E - Învoiri pentru olimpiade, concursuri, activități educative, culturale sau 
sportive, metodice, excursie, drumeţie, tabere, etc. (Formular învoire - tip – Anexa 2) 
• Cadrul didactic/didactic auxiliar, după caz, se prezintă la/informează telefonic, conducerea 
unității în legătură cu situația apărută, cu minim 2 (două) zile lucrătoare înainte; 
• Cadrul didactic/didactic auxiliar are obligația de a identifica, în scris, o altă persoană (din 
aceeași specialitate/post/funcție) din cadrul unității care să preia, prin schimb, activitatea pe 
perioada absenței titularului (se va menționa numele şi calitatea acestei persoane), și se va face 
mențiunea că înlocuitorul își va asuma responsabilitatea pentru schimbul efectuat; 
• În mod exceptional, în situaţia în care, se constată împreună cu conducerea unității faptul că, 
nu sunt disponibilități, directorul/directorul adjunct, după caz, decide care dintre persoanele aflate 
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în unitate în perioada solicitată pot suplini lipsa titularului, în vederea asigurării continuării 
activității specifice; 
• Cadrul didactic/didactic auxiliar completează și semnează cererea de învoire (Anexa 2); 
• Cadrul didactic/didactic auxiliar înregistrează cererea la secretariatul unităţii; 
• Directorul/directorul adjunct vizează cererea; 
• Directorul/directorul adjunct consemnează, după caz, modificările efectuate în 
condica/registrul de prezență; 
• Cadrul didactic/didactic auxiliar are obligația, după caz, de a prezenta personal sau prin 
împuternicire, conducerii unității, actele justificative pentru perioada în care a lipsit din unitate, în 
termen de maxim 7 zile de la reluarea activității; 
• Nerespectarea termenului menționat mai sus atrage, de regulă, declararea perioadei absenței 
din unitate ca nemotivată; 
• Secretariatul păstrează solicitarea (şi alte documente, după caz) în dosar, spre arhivare; 
• Cadrul didactic/didactic auxiliar 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/tutorilor legali; 
- 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; 
- planul activităţii. 

 
Cazul F – Cerere concediu fără plată – C.F.P. (Cerere tip 2 – Concediu fără plată – Anexa 

4) 
• Personalul angajat poate beneficia de concediu fără plată în condiţiile legii; 
• Salariatul, după caz, se prezintă la/informează telefonic, conducerea unității în legătură cu 
situația apărută, cu minim 2 (două) zile lucrătoare înainte, şi, are obligația de a identifica o altă 
persoană (din aceeași specialitate/post/funcție), de principiu, din cadrul unității, care să preia 
activitatea pe perioada absenței titularului (se va menționa numele şi calitatea acestei persoane, 
precum şi faptul că înlocuitorul își va asuma responsabilitatea pentru schimbul efectuat); 
• În situaţia în care, se constată împreună cu conducerea unității faptul că, nu sunt disponibilități, 
directorul de serviciu, după caz, decide care dintre persoanele încadrate, de principiu, în unitate, 
pot suplini lipsa titularului, în vederea asigurării continuării activității specifice; 
• Directorul comunică serviciilor/compartimentelor interesate decizia luată, pentru a asigura 
fluxul activității în unitate; 
• În această situație, salariatul va solicita cererea tip – 2 – C.F.P. , se va asigura de completarea 
corectă și integrală a acestuia şi o va depune la secretariat cel tîrziu în ziua în care solicită C.F.P.;  
• Directorul/directorul adjunct aprobă și vizează cererea, și operează modificările în 
condica/registrul de prezență; 
• Nerespectarea termenului menționat mai sus atrage, de regulă, declararea perioadei absenței 
din unitate ca nemotivată; 
• Secretariatul păstrează solicitarea (şi alte documente, după caz)  în dosar, spre arhivare; 
 
  Cazul G. - Cerere zile plătite în baza C.C.M.N.G.U. – I.S.M.B. (Cerere tip 3 – Z.L.P. - 
Anexa 5) 
• Personalul angajat poate beneficia de zilele libere plătite, în condiţiile legii; 
• Salariatul, după caz, se prezintă la/informează telefonic, conducerea unității în legătură cu 
situația apărută, cu minim 3 (trei) zile lucrătoare înainte, şi, are obligația de a identifica o altă 
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persoană (din aceeași specialitate/post/funcție), de principiu, din cadrul unității, care să preia 
activitatea pe perioada absenței titularului (se va menționa numele şi calitatea acestei persoane, 
precum şi faptul că înlocuitorul își va asuma responsabilitatea pentru schimbul efectuat); 
• În situaţia în care, se constată împreună cu conducerea unității faptul că, nu sunt disponibilități, 
directorul de serviciu, după caz, decide care dintre persoanele încadrate, de principiu, în unitate, 
pot suplini lipsa titularului, în vederea asigurării continuării activității specifice; 
• Directorul comunică serviciilor/compartimentelor interesate decizia luată, pentru a asigura 
fluxul activității în unitate; 
• În această situație, salariatul va solicita cererea tip – 3 – Z.L.P. , se va asigura de completarea 
corectă și integrală a acestuia şi o va depune la secretariat cel tîrziu în ziua în care solicită Z.L.P.;  
• Directorul/directorul adjunct aprobă și vizează cererea, și operează modificările în 
condica/registrul de prezență; 
• Salariatul, după caz, trebuie să aibă în vedere încadrarea informării conducerii unității în 
termenele enunțate anterior, pentru asigurarea continuității activității în unitatea școlară; 
• Secretariatul păstrează solicitarea (şi alte documente, după caz)  în dosar, spre arhivare; 

 
 

9. RESPONSABILITĂŢI ŞI  RĂSPUNDERI  ÎN  DERULAREA  ACTIVITĂŢII 
 

9.1. Personalul angajat: 
 

• Salariatul, la început de an/an şcolar (şi ori de câte ori este necesar) în şedinţele specifice din 
cadrul unităţii este informat şi prelucrat sub semnătură în legătură cu prevederile regulamentului 
şcolar şi/sau ale regulamentului de ordine interioară a unităţii cu privire la prezenţa la lucru, 
modalităţile de invoire de la programul de activitate şi modalităţile de motivare a 
întârzierilor/absenţelor;  
• Salariatul, după caz, se prezintă la/informează telefonic, conducerea unității în legătură cu 
situația apărută, cu minim 2 (două) zile lucrătoare înainte, şi, are obligația de a identifica o altă 
persoană (din aceeași specialitate/post/funcție), de principiu, din cadrul unității, care să preia 
activitatea pe perioada absenței titularului (se va menționa numele şi calitatea acestei persoane, 
precum şi faptul că înlocuitorul își va asuma responsabilitatea pentru schimbul efectuat); 
• Să analizeze obiectiv şi realist dacă este imperios necesară învoirea având în vedere 
consecinţele afectării procesului de învăţământ, ca urmare a lipsei din unitate; 
• După caz, solicită de la secretariatul unităţii cererea/formularul tip de învoire pentru personalul 
angajat (Anexele.2,3,4,5) pentru ora/orele sau ziua/zilele pentru care doresc învoirea/motivarea 
absenţelor, o completează şi semnează; 
• Să obţină acordul scris al persoanei/persoanelor care vor suplini activitatea pentru perioada de 
învoire solicitată;  
• Să informeze verbal şi scris, persoana/persoanele care vor suplini, asupra conţinutului/ 
conţinuturilor activităţii specifice încadrării;  
• Să obţină avizul conducerii unităţii pe solicitarea de învoire şi să depună documentul la 
secretariatul unităţii cu număr de înregistrare şi însoţit, după caz, de alte documente necesare; 
• După caz, în termen de 7 zile calendaristice de la revenirea salariatului la muncă, se va face 
dovada scrisă pentru motivarea lipsei din unitate, înregistrând la secretariatul unităţii 
documentul/documentele justificativ/e, personal sau prin împuternicire; 
 

9.2. Secretariatul: 
 

• Înmânează solicitantului cererea/formularul tip pentru învoire; 
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• Primeşte şi înregistrează documentele specifice şi le înaintează spre avizare conducerii unităţii; 
• Comunică solicitantului rezoluţia conducerii unităţii; 
• Înmânează învăţătorului/dirigintelui documentul avizat/neavizat, sub semnătură; 
• Operează în registrul de prezenţă şi ţine evidenţa personalului angajat, centralizând numărul de 
învoiri (ore/zile) per salariat în tabelul centralizator tip, conform Anexei 1 a prezentei P.O.  
 

9.3. Conducerea unităţii 
 

• Directorul/directorul adjunct, în cadrul şedinţelor de lucru specifice, informează şi prelucrează 
sub semnătură personalul angajat în legătură cu prevederile regulamentului şcolar şi/sau ale 
regulamentului de ordine interioară a unităţii cu privire la prezenţa la lucru, modalităţile de invoire 
de la programul de activitate şi modalităţile de motivare a întârzierilor/absenţelor;  
• Conducerea unităţii, după caz, este informată personal sau telefonic, în legătură cu o eventuală 
situație apărută, cu minim 2 (două) zile lucrătoare înainte, analizează obiectiv şi realist dacă este 
imperios necesară învoirea, având în vedere consecinţele afectării procesului de învăţământ, ca 
urmare a lipsei salariatului/salariaţilor din unitate şi, împreună cu acesta/aceştia identifică modul 
de soluţionare a învoirii; 
• Analizează solicitarea şi emite rezoluţia pe care o comunică prin intermediul serviciului 
secretariat persoanei/persoanelor solicitant/e; 
• Directorul/directorul adjunct consemnează modificările efectuate în condica/registrul de 
prezență; 
• În mod exceptional, în situaţia în care, se constată faptul că, nu sunt disponibilități de 
soluţionare, directorul de serviciu, după caz, decide care dintre persoanele aflate în unitate în 
perioada solicitată pot suplini lipsa titularului, în vederea asigurării continuării activității specific, 
fără afectarea procesului educaţional; 
• În cazul întârzierilor, directorul/directorul adjunct motivează absența după ce verifică dacă 
aceasta a fost la prima oră din programul de lucru; 
• În cazul învoirilor pentru olimpiade, concursuri, activități educative, culturale sau sportive 
conducerea şcolii va analiza documentele ataşate cererii de învoire, pentru conformitate şi 
legalitate; 
• În toate cazurile, directorul comunică serviciilor/compartimentelor interesate decizia luată, 
pentru a asigura fluxul activității în unitate; 
• Verifică periodic/lunar situaţiile înregistrate la nivelul unităţii/compartimentelor prin 
intermediul Serviciului secretariat. 

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. Personal didactic X  X      
5. Personal didactic auxiliar X  X X X    
6. Personal nedidactic X  X X X    
7. Secretariat X X X  X    
8. Contabilitate X  X      
9. Administraţie X  X      
10. Informatizare 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. RI Regulament interior 
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 
14. OMENC Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 
15. HG Hotărâre de guvern 

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. 

2. 

învoirea 

- este actul prin care un angajat solicită să fie suplinit la orele de 
program, de către un alt angajat, pe cât posibil de aceeaşi 
specialitate/calificare sau specialitate înrudită, motivat de faptul că 
trebuie să rezolve o problemă personală sau să participe la alte 
activităţi impuse de statutul de salariat, în condiţiile în care acestea 
nu pot fi rezolvate (amânate) înainte de/după programul de lucru. 

3. 

suplinirea 

- este actul prin care un angajat acceptă de comun acord să 
suplinească la orele de program, un alt angajat, pe cât posibil de 
aceeaşi specialitate/calificare sau specialitate înrudită, care este 
nevoit să rezolve o problemă personală sau să participe la alte 
activităţi impuse de statutul de salariat, în condiţiile în care acestea 
nu pot fi rezolvate (amânate) înainte de/după programul de lucru. 
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16. CFP Concediu fără plată 
 
 
 
 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 3 

6. 
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile 
activităţii procedurale 3 

7. Documente conexe 3 

8. Descrierea procedurii operaţionale 3 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 8 

10. 
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 
operaţională 9 

11. Anexe, înregistrări, arhivări 10 
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12. Cuprins 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABEL TIP - DIFUZARE PROCEDURĂ    ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39 
               Sector 2, Bucureşti 
Nr. ......... / .......................... 
 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

PREZENŢA, ÎNVOIREA ŞI EFECTUAREA CONCEDIULUI 
FĂRĂ PLATĂ PENTRU PERSONALUL DIN UNITATE 

( Cod document PO 64 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      
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17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
...      
...      
...      

 
 
 
 
 
PO 64 SG39 
ANEXA 1- TABEL TIP EVIDENŢĂ ÎNVOIRI    ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39 
               Sector 2, Bucureşti 
Nr. ......... / .......................... 

 
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

Privind 
PREZENŢA, ÎNVOIREA ŞI EFECTUAREA CONCEDIULUI 

FĂRĂ PLATĂ PENTRU PERSONALUL DIN UNITATE 
( Cod document PO 64 SG39 ) 

 
NR. 

CRT. 

 
NUME ŞI PRENUME 

SEMESTRUL I/II 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

1 
1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

1                          
2                          
3                          
4                          
5                          
6                          
7                          
8                          
9                          
0                          
11                          
12                          
13                          
14                          
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15                          
16                          
17                          
18                          
19                          
20                          
21                          
22                          
23                          
24                          
25                          
...                          
...                          
...                          
...                          

 
Secretar,       Director, 

....................................       .................................... 
 
 
Orele motivate se bifează cu „ X ” până la completare  
 
 
PO 64 SG39 
ANEXA 2 - FORMULAR TIP-1      Nr. ..... / .................... 
 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39        AVIZAT, 
       Sector 2, Bucureşti 

 
DOAMNĂ DIRECTOR, 

 
Subsemnat-ul/-a ……………………………………………………… , cadru didactic / 

didactic auxiliar / nedidactic la Şcoala Gimnazială nr.39 – Bucureşti, prin prezenta, solicit învoirea 
în data de …………..……... pentru un număr de …… ore, care vor fi suplinite după cum urmează: 
 

Data 
Ora/ 

Interval 
orar 

Clasa/ 
Compartimentul/ 

Serviciul 

Disciplina/ 
Postul/ 
Funcţia 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
(înlocuitor) 

CALITATEA 
(C.D., C.D.A.,C.N.) 

Acord pentru 
suplinire 

       
       
       
       
       
       
       
       

 
Menţionez că solicit această învoire pentru*  ...................………………………………… 

……………........, şi în anul şcolar curent (20... – 20... nu/am mai beneficiat de un număr de ……. 
ore de învoire pentru motive personale. 
 
Data               Semnătura 
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*  rezolvarea unor probleme personale 
*  participare la cursuri, sesiuni, inspecţii 
 
 

 
 
PO 64 SG39 
ANEXA 2 - FORMULAR TIP-1      Nr. ..... / .................... 
 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39        AVIZAT, 
       Sector 2, Bucureşti 
 

FORMULAR DE ÎNVOIRE 
 

CADRU DIDACTIC SOLICITANT:  …….................………………………………….. 
 

Data 
Ora/ 

Interval 
orar 

Clasa/ 
Compartimentul/ 

Serviciul 

Disciplina/ 
Postul/ 
Funcţia 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
(înlocuitor) 

CALITATEA 
(C.D., C.D.A.,C.N.) 

Acord pentru 
suplinire 

       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
PO 64 SG39 
ANEXA 3 - CERERE TIP-1       Nr. ..... / .................... 
 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39        AVIZAT, 
       Sector 2, Bucureşti 

 
 
 

Doamnă Director, 
 

 Subsemnat-ul/-a ……………………………………………………… , cadru 
didactic / didactic auxiliar / nedidactic la Şcoala Gimnazială nr.39 – Bucureşti, prin prezenta, 
solicit motivarea absenţei din data ................................. , în intervalul orar ................................. ,  

Menţionez că este prima oră din programul de lucru, iar întârzierea se datorează 
........................................................................................................................................................... 
 Am luat la cunoştinţă că pe baza cererilor scrise, absenţele pot fi motivate în limita a 24 de 
ore/semestru, respectiv 3 zile/semestru, conf. prevederilor R.I. şi PO 64SG39 în vigoare. 

 
    Data,                         Telefon:                       Semnătura,   

 
...................................  ..............................................                ....................................... 
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PO 64 SG39 
ANEXA 3 - CERERE TIP-1       Nr. ..... / .................... 
 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39        AVIZAT, 
       Sector 2, Bucureşti 

 
 
 

Doamnă Director, 
 

 Subsemnat-ul/-a ……………………………………………………… , cadru 
didactic / didactic auxiliar / nedidactic la Şcoala Gimnazială nr.39 – Bucureşti, prin prezenta, 
solicit motivarea absenţei din data ................................. , în intervalul orar ................................. ,  

Menţionez că este prima oră din programul de lucru, iar întârzierea se datorează 
........................................................................................................................................................... 
 Am luat la cunoştinţă că pe baza cererilor scrise, absenţele pot fi motivate în limita a 24 de 
ore/semestru, respectiv 3 zile/semestru, conf. prevederilor R.I. şi PO 64SG39 în vigoare. 

 
    Data,                         Telefon:                       Semnătura,   

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

 
PO 64 SG39 
ANEXA 4 - CERERE TIP-2       Nr. ..... / .................... 
 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39        AVIZAT, 
       Sector 2, Bucureşti 

 
Doamnă Director, 

 
 Subsemnat-ul/-a ……………………………………………………… , cadru didactic / 
didactic auxiliar / nedidactic la Şcoala Gimnazială nr.39 – Bucureşti, prin prezenta, solicit  un 
număr de ....... zile de concediu fără plată 

Menţionez că solicit această învoire pentru*  ...................………………………………., şi 
în anul/anul şcolar curent (20... – 20... nu/am mai beneficiat de un număr de ……. zile libere 
neplătite. 

Am luat la cunoştinţă prevederile legale privind acordarea concediului fără plată (CFP). 
 
Data               Semnătura 
 
 
*  rezolvarea unor probleme personale 
*  participare la cursuri, sesiuni, etc.  
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    Data,                         Telefon:                       Semnătura,   

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

 
 
 
PO 64 SG39 
ANEXA 4 - CERERE TIP-2       Nr. ..... / .................... 
 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39        AVIZAT, 
       Sector 2, Bucureşti 

 
Doamnă Director, 

 
 Subsemnat-ul/-a ……………………………………………………… , cadru didactic / 
didactic auxiliar / nedidactic la Şcoala Gimnazială nr.39 – Bucureşti, prin prezenta, solicit  un 
număr de ....... zile de concediu fără plată 

Menţionez că solicit această învoire pentru*  ...................………………………………., şi 
în anul/anul şcolar curent (20... – 20... nu/am mai beneficiat de un număr de ……. zile libere 
neplătite. 

Am luat la cunoştinţă prevederile legale privind acordarea concediului fără plată (CFP). 
 
Data               Semnătura 
 
 
*  rezolvarea unor probleme personale 
*  participare la cursuri, sesiuni, etc.  

 
 

    Data,                         Telefon:                       Semnătura,   
...................................  ..............................................                ....................................... 

PO 64 SG39 
ANEXA 5 - CERERE TIP-3       Nr. ..... / .................... 
 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39        AVIZAT, 
       Sector 2, Bucureşti 

 
Doamnă Director, 

 
 Subsemnat-ul/-a ……………………………………………………… , cadru didactic / 
didactic auxiliar / nedidactic la Şcoala Gimnazială nr.39 – Bucureşti, prin prezenta, solicit  un 
număr de ....... zile libere plătite. 

Menţionez că solicit această învoire pentru*  ...................………………………………., şi 
în anul/anul şcolar curent (20... – 20... nu/am mai beneficiat de un număr de ……. zile libere 
plătite. 

Am luat la cunoştinţă prevederile legale  (în baza C.C.M.N.G.U. – I.S.M.B.) privind 
acordarea zilelor libere plătite (ZLP).            

 
    Data,                         Telefon:                       Semnătura,   

...................................  ..............................................                ....................................... 
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*  evenimente familiale deosebite 
*  alte situații  

 
 
 
 
PO 64 SG39 
ANEXA 5 - CERERE TIP-3       Nr. ..... / .................... 
 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39        AVIZAT, 
       Sector 2, Bucureşti 

 
Doamnă Director, 

 
 Subsemnat-ul/-a ……………………………………………………… , cadru didactic / 
didactic auxiliar / nedidactic la Şcoala Gimnazială nr.39 – Bucureşti, prin prezenta, solicit  un 
număr de ....... zile libere plătite. 

Menţionez că solicit această învoire pentru*  ...................………………………………., şi 
în anul/anul şcolar curent (20... – 20... nu/am mai beneficiat de un număr de ……. zile libere 
plătite. 

Am luat la cunoştinţă prevederile legale  (în baza C.C.M.N.G.U. – I.S.M.B.) privind 
acordarea zilelor libere plătite (ZLP). 

 
    Data,                         Telefon:                       Semnătura,   

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

*  evenimente familiale deosebite 
*  alte situații  


