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    Nr. 87 / 24.11.2020 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

EVIDENȚA PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ȘI 
NEDIDACTIC 

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. 24.11.2020 
1.2. Verificat STANCA MARIA Director 24.11.2020 
1.3. Aprobat STANCA MARIA Director 24.11.2020 

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 24.11.2020 
2.2. Revizia I 
2.3. Revizia II 

Şcoala Gimnazială Nr. 39 Procedură operațională  
privind: 

EVIDENȚA PERSONALULUI DIDACTIC, 
DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC 

Ediţia nr. 1 
Nr. de exemplare: 4 

Compartiment 
MANAGEMENT 

Revizia nr. 
Nr. de exemplare: 
Pagina 01 din 16 

Nr.   87 / 24.11.2020 Cod document PO 87 SG39 Exemplar nr. 
Data elaborării: 24.11.2020 
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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 

24.11.2020  

3.2. Aplicare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

24.11.2020  

3.4. Informare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

24.11.2020  

3.5. Evidenţă 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

24.11.2020  

3.6. Arhivare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

24.11.2020  

3.7. Aplicare Conform 
Deciziei 

Personal 
didactic 

 Cadre 
didactice 

Conform 
statului de 

funcţii 
aprobat 

24.11.2020  

3.8. Informare Conform 
Deciziei 

Personal 
didactic 

 Cadre 
didactice 

Conform 
statului de 

funcţii 
aprobat 

24.11.2020  

3.9. Aplicare Conform 
Deciziei 

Personal 
didactic-
auxiliar 

 Cadre 
didactice-
auxiliare 

Conform 
statului de 

funcţii 
aprobat 

24.11.2020  

3.10. Informare Conform 
Deciziei 

Personal 
didactic-
auxiliar 

 Cadre 
didactice-
auxiliare 

Conform 
statului de 

funcţii 
aprobat 

24.11.2020  

3.11. Aplicare Conform 
Deciziei 

Personal 
nedidactic 

Conform 
statului de 

funcţii 
aprobat 

Conform 
statului de 

funcţii 
aprobat 

24.11.2020  

3.12. Informare Conform 
Deciziei 

Personal 
nedidactic 

Conform 
statului de 

funcţii 
aprobat 

Conform 
statului de 

funcţii 
aprobat 

24.11.2020  

3.13. Alte 
scopuri 

 Postare pe  
site-ul şcolii 
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4. SCOPUL 

 
 4.1 Stabilește modul de realizare a monitorizării prezența personalului angajat al 
școlii. 

Procedura operațională reglementează procesul de monitorizare a prezenței salariaților la 
nivelul unității de învățământ – Școala Gimnazială nr.39 – București. 

Procedura operațională definește modul și mijloacele de realizare a evidenței personalului 
angajat, în scopul asigurării derulării fluente a activității, a cuantificării muncii depuse și a corelării 
cu alte procese la nivelul unității, legate de personal-salarizare, pe parcursul anului școlar / anului 
calendaristic. 

4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; 
4.3. Asigură monitorizarea permanentă a activităţii, atât în scenariu verde, galben-hibrid, 

cât și în scenariu roșu (sistem online), prin faptul că, procedura este aplicabilă personalului școlii, 
atât în modul de lucru traditional, în unitate, cât și prin intermediul tehnologiei și internetului în 
sistem online. 

4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar 
pe director, în luarea deciziei. 

4.5. Stabileşte sarcini la nivelul circuitului documentelor necesare acestor activităţi. 
 
 

5. DOMENIUL DE APLICARE 
 

5.1. Procedura operatională se aplică personalului angajat al unității de învățământ Școala 
Gimnazială nr.39 – București.  

5.2. Activitatea este relevantă ca importanță, fiind operațională procedural distinct în cadrul 
unității. 

5.3. Evidența personalului este relevantă în vederea derulării corecte și la timp a tuturor 
proceselor la nivelul unității. 

5.4. Procedura operațională este aplicabilă tuturor compartimentelor, serviciiilor și 
departamentelor din cadrul școlii. 

 
 
6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
 

6.1. Legislaţie primară 
- Legea  educației  naționale nr.1/2011,  cu completările și modificările ulterioare; 
- Legea nr.53/2003 – Codul muncii - cu modificările și completările ulterioare;  
- Legea 284/2010 privind salarizarea unitara in unit bugetare; 
- Adresa M.E.C. nr.10335/09.10.2020, adresa I.S.M.B. nr.22624/16.10.2020, privind utilizarea 
modelelor de “Condică de prezență” / “Fișă de prezență” destinate consemnării prezenței cadrelor 
didactice; 

6.2. Legislaţie secundară 
- OMEC nr.4135/21.04.2020 de aprobare a Instructiunii privind asigurarea continuității procesului 
de învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar; 
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- Ordin + Anexa – OMEC nr.5545/10.09.2020 - Metodologie - Cadru privind desfășurarea 
activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum și pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal. 
- Ordin nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, 
publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.387 din 07.05.2018; 
- Instrucţinea nr.1/2018 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de 
învăţământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern 
managerial al entităţilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 
600/2018. 

6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale unității 
- Circuitul documentelor;    
- Regulamentul intern al Şcolii Gimnaziale nr.39; 
- Ordine şi metodologii emise de MEC;  
- PO 79 – SG 39 privind organizarea și desfășurarea activităților suport pentru învățarea on-line; 
- Alte acte normative, decizii interne. 
 
 
7. DOCUMENTE CONEXE 

• Decizia internă Nr. 550 / 02.09.2019 
• Tabel tip de difuzare a procedurii 
• Anexa 1 – Condica de prezență pentru cadrele didactice; 
• Anexa 2 – Fișa de prezență pentru cadrele didactice; 
• Anexa 3 – Condica de prezență pentru cadrele didactice-auxiliare și nedidactice; 
• Anexa 4 – Fișa de prezență pentru cadrele didctice-auxiliare. 

 
 

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 
8.1. Generalităţi: 
Procedura operațională a fost elaborată din nevoia de a reglementa modul de operare în 

vederea evidenței personalului angajat, cât și ca urmare a emiterii Adresei M.E.C. 
nr.10335/09.10.2020, privind utilizarea modelelor de “Condică de prezență” / “Fișă de prezență” 
destinate consemnării prezenței cadrelor didactice,  

Prin prezenta procedură operațională se stabilește modalitatea de colectare, validare, 
păstrare și arhivare a condicilor de prezență, respectiv a fișelor de prezență. 

8.2. Documente utilizate 
8.2.1. Lista documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri se regăsesc enumerate 

la pct.6. 
8.2.2. Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa 

modalitatea de implementare a activității procedurate. 
8.2.3. Pentru asigurarea condiţiilor necesare cunoaşterii și aplicării de către salariaţii 

entității a prevederilor legale care reglementează activitatea procedurată, elaboratorul va difuza 
procedura conform listei cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia 
din cadrul ediţiei procedurii operaţionale. 

 
8.3. Resurse necesare 
8.3.1. Resurse materiale 

− Tehnică de calcul (PC, laptop); 
− Copiator, imprimantă, telefon, fax; 
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− Rechizite, hârtie imprimantă, avizier, etc. 
8.3.2.  Resurse umane 

− Personalul unității conform ștatului de funcții la nivelul unității de învățământ 
8.3.3. Resurse informaţionale 

− Acte normative în vigoare; 
− Baza de date privind salariații cuprinși în unitatea de învăţământ; 
− Pagina web a unităţii de învăţământ. 

8.3.4. Resurse financiare 
− Conform Bugetului aprobat al unității de învățământ. 

 
8.4.  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: noiembrie a.c. 
 

Pasul 2   
Aplicarea procedurii operaționale 
 În temeiul legislației aplicabile cuprinse la punctul 6, conducerea unității de învățământ, 
aprobă forma și modul de organizare și desfășurare a activităților privind evidența personalului 
angajat. 

Termen:  noiembrie a.c. 
 

Pasul 3  
Repartizarea activităților la nivelul unității de învățământ 

La nivelul unității de învățământ se întocmesc, în baza prezentei proceduri, fiecărui 
compartiment, serviciu, departament documente specifice privind evidența activității.  

Termen:  noiembrie a.c. / permanent 
 

Pasul 4  
Gestionarea şi arhivarea documentelor specifice 

La nivelul unității școlare, serviciul secretariat va completa, va ține evidența și va arhiva 
dosarele în cauză. 

Termen: Permanent 
 
8.5. Descrierea procedurii 

8.5.1.  Operațiunile și acțiunile privind activitatea procedurată se vor derula de către 
toate compartimentele implicate, conform instrucțiunilor din prezenta procedură. 

8.5.2. Documentele utilizate în vederea evidenței activității salariaților sunt specifice 
fiecărei categorii, astfel: 

- Pentru cadrele didactice: condica de prezență și fișa de prezență; 
- Pentru cadrele didactice auxiliare: condica de prezență și fișa de prezență; 
- Pentru personalul nedidctic: - condica de prezență. 

8.5.2.1. Condica de prezență: 
- Este document obligatoriu în care angajatul semnează zilnic; 
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- Este utilizată pentru scenariu verde, galben-hibrid pentru cadrele didactice, respectiv 
cadrele didactice-auxiliare; 

- Este utilizată în toate scenariile pentru personalul nedidactic; 
- În condică se mai consemnează ore suplimentare, concedii de odihnă, concedii fără plată, 

concedii boală, accidente în muncă, concedii de maternitate/paternitate, învoiri, absențe 
nemotivate; 

- Se întocmește întrun singur exemplar, de către serviciul secretariat/resurse umane din 
cadrul unității; 

- Este document justificativ care stă la baza întocmirii ștatelor de plată; 
- Pentru cadrele didactice pe perioada cursurilor școlare condica de prezență se găsește în 

cancelarie, respectiv la secretariat pentru perioada vacanțelor/concediilor de odihnă, nu circulă în 
unitate; 

- Pentru cadrele didactice-auxiliare și nedidactice, pe întreaga perioada a anului 
calendaristic, condica de prezență se găsește la secretariat, nu circulă în unitate; 

- Se arhivează la serviciul secretariat/resurse umane din cadrul uității; 
- Conține date de referință conform anexelor 1 și 3 din prezenta procedură operațională; 
- Circulă: de la persoana care îl întocmește și înregistrează, la conducerea unității care îl 

avizează, la salariați care îl completează și semnează conform, la conducerea unității pentru 
verificare și validare, la serviciile secretriat/resurse umane, respectiv contabilitate pentru operare. 

- Este document de evidență, monitorizare, control și decizie la nivelul unității de 
învățământ; 

8.5.2.2. Fișa de prezență: 
- Este document obligatoriu în care angajatul semnează zilnic; 
- Este utilizată pentru scenariu roșu (online) pentru cadrele didactice, respectiv cadrele 

didactice-auxiliare; 
- În fișa de prezență se mai consemnează ore suplimentare, concedii de odihnă, concedii fără 

plată, concedii boală, accidente în muncă, concedii de maternitate/paternitate, învoiri, absențe 
nemotivate; 

- Se întocmește întrun singur exemplar, de către serviciul secretariat/resurse umane din 
cadrul unității; 

- Este document justificativ care stă la baza întocmirii ștatelor de plată; 
- Pentru cadrele didactice pe perioada cursurilor școlare fișa de prezență se întocmește 

online, se arhivează și se comunică periodic (lunar) serviciului secretariat/resurse umane, nu 
circulă în unitate; 

- Pentru cadrele didactice-auxiliare pe perioada derulării scenariului roșu, în concordanță cu 
decizia internă a școlii, fișa de prezență se întocmește online, se arhivează și se comunică periodic 
serviciului secretariat/resurse umane, nu circulă în unitate; 

- Se arhivează, inclusiv digital, la serviciul secretariat/resurse umane din cadrul uității; 
- Conține date de referință conform anexelor 2 și 4 din prezenta procedură operațională; 
- Circulă: de la persoana care o întocmește și transmite online salariaților, , la salariați care 

o completează și semnează digital conform, transmisă pe adresa oficială de email a școlii, 
înregistrată, arhivată și printată de serviciul secretariat/resurse umane, la conducerea unității 
pentru verificare și avizare, la serviciile secretriat/resurse umane, respectiv contabilitate pentru 
operare. 

- Este document de evidență, monitorizare, control și decizie la nivelul unității de 
învățământ; 

8.5.3.   
1. Se analizează planul de acțiune al Inspectoratului Școlar (I.S.M.B); 
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2. Se vor stabili împreună cu cadrele didactice și profesorii diriginți, platformele, 
aplicațiile și prezentare, dar se pot crea prezentări nelimitate pentru audiențe nelimitate. 

8.5.4. Valorificarea rezultatelor activităţii 
Rezultatele activității vor fi valorificate de toate compartimentele din unitate. 

 
9. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂŢI ŞI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII 
 
  9.1. Conducerea unității de învățământ: 

a) ; a) verifică şi aprobă prezenta procedură operațională, informează și o supune validări  
consiliului profesoral, și o avizează în Consiliul de administrație; 

b) avizează condicile de prezență;  
c) Monitorizează activitatea din unitate prin intermediul condicilor de prezență; 
d) Verifică concordanța dintre înscrisuri, activitate și condica de prezență/fișa de prezență; 
e) Avizează zilnic/săptămânal condica de prezență; 
f) Avizează periodic/lunar fișele de prezență; 
g) Consemnează în roșu, sub semnătură, în condica/fișa de prezență orice modificare, 

eroare sau neconcordanță, în vederea asigurării corectitudinii înscrisurilor și a legalității. 
h) Validează prin semnătură activitatea salariaților în vederea derulării la termen a 

procesului de retribuire a muncii. 
 

 9.2. Secretariatul: 
a) Este informat cu privire la prezenta procedură operațională; 
b) Ține evidența documentelor privind prezența salariaților în unitate: 
c) Înregistrează și arhivează documentele de evidență; 
d) Supune validării conducerii unității documentele de evidență a salariaților; 
e) Documentele validate stau la baza întocmirii ștatului de plată pentru salariați; 
f) După caz, pune la dispoziția salariaților documentele de evidență, atât în cadrul unității, 
cât și online, în vederea completării; 
g) Asigură securitatea documentelor și confidențialitatea datelor, fizic cât și digital 
(inclusive online); 

 
9.3. Cadrele didactice: 
a) Sunt informate cu privire la prezenta procedură operațională; 
b) Aprobă în ședința Consiliului profesoral prezenta procedură operațională; 
c) Completează cu simț de răspundere documentele de evidență, în termenele și condițiile 

stabilite prin prezenta procedură operațională; 
d) Informează în timp util conducerea unității cu privire la situații excepționale în care 

completarea, transmiterea sau alte elemente ce vizează documentele de evidență nu s-au realizat 
conform procedurii, în vederea reglementării situației. 
 
 9.4. Cadrele didactice –auxiliare și nedidactice: 

a) Sunt informate cu privire la prezenta procedură operațională; 
b) Completează cu simț de răspundere documentele de evidență, în termenele și condițiile 

stabilite prin prezenta procedură operațională; 
c) Informează în timp util conducerea unității cu privire la situații excepționale în care 

completarea, transmiterea sau alte elemente ce vizează documentele de evidență nu s-au realizat 
conform procedurii, în vederea reglementării situației. 
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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. In. Informare 
3. Op. Operare 
4. Ap. Aplicare 
5. Ah. Arhivare 
6. Ge. Gestionare 

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 X  X    
5. Cadre didactice-auxiliare X X X  X    
6. Personal nedidactic X X X  X    
7. Secretariat X X X X X    

Nr. 
Crt. 

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

1. 
procedură 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. 

Condica de prezenţa 

- document obligatoriu în care angajatul semnează zilnic (la 
începutul/sfârşitul programului), în cazul muncii în unitate; 
- document în care se consemnează ore suplimentare, concedii de 
odihnă, concedii boală, accidente în muncă, concediu de 
maternitate/paternitate, învoiri, concediu fără plată, absenţe 
nemotivate; 

3. 

Fișa de prezență 

- document obligatoriu în care angajatul semnează zilnic, în cazul 
muncii online; 
- document în care se consemnează ore suplimentare, concedii de 
odihnă, concedii boală, accidente în muncă, concediu de 
maternitate/paternitate, învoiri, concediu fără plată, absenţe 
nemotivate; 



 

9/16 
 
 

7. El. Elaborare 
8. Vf. Verificare 
9. A. Aprobare 
10. CA Consiliul de Administraţie 
11. 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  

 
 
 
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 3 

5. Domeniul de  aplicare 3 

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

7. Documente conexe 4 

8. Descrierea procedurii operaţionale 4 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 6 

10. 
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 
operaţională 8 

11. Anexe, înregistrări, arhivări 8 

12. Cuprins 9 
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TABEL TIP - DIFUZARE PROCEDURĂ 
 

 
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

Privind 
EVIDENȚA PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC  

( Cod document PO 87 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      
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19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
...      
...      
...      

 
 
 
 
 
ANEXA 1 – CONDICA DE PREZENȚĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

EVIDENȚA PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC  
 ( Cod document PO 87 SG39 ) 

 

 
 
 
 

NR. ……… / ………………….. 
 
 
 

( COPERTA ) 
 
 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII* 
 

Unitatea de învățământ 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.39 
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BUCUREȘTI 
 

CONDICĂ DE PREZENȚĂ 
 

Anul școlar 
 

202... - 202... 
 

*conform denumirii curente a ministerului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziua .................   Luna ......................................... Anul .................... 
 

O
R

A
 

C
L

A
SA

 

DISCIPLINA NUMELE ȘI PRENUMELE SEMNĂTURA 

1** 2** 3** 4** 5 
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**Coloanele 1,2,3,4, vor fi completate electronic de către unitatea de învățământ 
 

 
ANEXA 2 – FIȘA DE PREZENȚĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE 
 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

EVIDENȚA PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC  
 ( Cod document PO 87 SG39 ) 

 
 
Unitatea de învățământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.39 - BUCUREȘTI 
Luna: ............................ An: 202... 
Disciplina: ................................................................................. 
Numele și prenumele: ................................................................ 

 
 

Fișa de prezență*** 
 

ZIUA ORA CLASA 
1 2 3 
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*** se completează de cadrul didactic pentru fiecare lună de activitate 

 
 

Semnătura cadrului didactic .............................. 
 
 

ANEXA 3 – CONDICA DE PREZENȚĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE-AUXILIARE ȘI NEDIDACTICE 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

EVIDENȚA PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC  
 ( Cod document PO 87 SG39 ) 

 

 
 
 

NR. ……… / ………………….. 
 
 
 
 
 
 

( COPERTA ) 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII* 
 

Unitatea de învățământ 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.39 
 

BUCUREȘTI 
 

CONDICĂ DE PREZENȚĂ 
 

Anul școlar 
 

202... - 202... 
 

*conform denumirii curente a ministerului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         ZIUA .......   LUNA ............................... ANUL ..........            ZIUA .......   LUNA ............................... ANUL .......... 
 

NR. 
CRT. 

SEMNĂTURA  NR. 
CRT. 

SEMNĂTURA 
ORA LA VENIRE ORA LA PLECARE ORA LA VENIRE ORA LA PLECARE 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA 4 – FIȘA DE PREZENȚĂ PENTRU CADRELE DIDCTICE-AUXILIARE 

 
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

Privind 
ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR SUPORT 

PENTRU ÎNVĂȚAREA ON-LINE  
( Cod document PO 79 SG39 ) 

 
 
 
 
Unitatea de învățământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.39 - BUCUREȘTI 
Luna: ............................ An: 202... 
Compartimentul/Serviciul: ........................................................ 
Numele și prenumele: ................................................................ 

 
Fișa de prezență*** 
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ZIUA ORA DE ÎNCEPERE ORA DE FINALIZARE 

1 2 3 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
*** se completează de cadrul didactic-auxiliar pentru fiecare lună de activitate 

 
 

Semnătura cadrului didactic-auxiliar .............................. 
 

         


