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1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA 

EDIŢIEI/ REVIZIEI 

 

Ediţia/ 

Revizia 
Operaţiunea Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

Ediţia 1 

Elaborat 

ARUSOAEI MIOARA 

FLOREA CORINA-

ELENA 

SÎNCELEAN TIBERIU 

NAGY ZOIȚA 

Auditor  

Consilier 

salarizare-normare 

Inspectori școlari 

pentru management 

instituțional 

21.07.2021  

Verificat 
ABRUDAN HOREA-

FLORIAN 

Inspector școlar 

general adjunct 
22.07.2021  

Aprobat 
BLAGE VIRGIL-

NICOLAE 

Inspector școlar 

general 
23.07.2021  

 

 

 

 

 

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR 

 

 Ediţia/ revizia in 

cadrul ediţiei 

Componenta revizuită Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se aplică 

prevederile ediţiei sau 

reviziei ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1    

2.2. Revizia 1    

2.3     
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3. LISTA DE DIFUZARE  

 
Scopul 

difuzării 

Ex. 

nr. 

Compar- 

timent 
Funcţia Nume şi prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Aplicare  

 

Conducere Inspector Școlar 

General  

Inspector Școlar 

General  

Adjunct 

Blage Virgil Nicolae 

 

Abrudan Horea-Florian 

Kery Hajnal 

23.07.2021 

 

23.07.2021 

23.07.2021 

 

Aplicare 1 Contabilitate Contabil sef Sturz Rodica 23.07.2021  

Aplicare 1 Salarizare Consilier 

salarizare-

normare 

Florea Corina-Elena 

David Florentina-Laura 

23.07.2021 

23.07.2021 

 

Aplicare 1 Management Inspector pentru 

management 

instituțional 

Sîncelean Tiberiu 

Naghy Zoița 

23.07.2021 

23.07.2021 

 

Aplicare 1 Personal 

unități de 

învățământ 

Conducerea 

instituțiilor de 

învățământ din 

județul Bihor  

Va fi difuzată către 

unitățile de învăţământ 

din Bihor 

23.07.2021 Transmis 

prin e-mail 

Arhivare 1 Comisie 

SCIM 

Secretar comisie Florea Corina-Elena 23.07.2021  

Alte 

scopuri 

1 Audit Auditor public 

intern 

Arusoaei Mioara 23.07.2021  

 
 

Procedura operațională se elaborează într-un singur exemplar original care se arhivează la 
Comisia SCIM, pentru aplicare fiind distribuite copii ale Procedurii tuturor persoanelor menționate. 

 
 

4. SCOPUL PROCEDURII : 

 

Prin această procedură se stabilește modul în care se face planificarea concediului de odihnă, 

replanificarea, solicitarea, evidența, efectuarea, rechemarea din concediu de odihnă, compensarea în 

bani a zilelor de concediu de odihnă neefectuate.  

Concediile de odihnă se acordă anual și se planifică, astfel încât să se asigure minimul de 

personal necesar pentru buna desfăşurare a activităţilor. 

Dă asigurari cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării activităţii. 

Asigură continuitatea activităţii, sprijină auditul şi/sau alte organe abilitate în acţiuni de auditare 

şi/sau control, iar pe manager, în luarea deciziilor, stabileşte sarcini privind circuitul documentelor 

necesare. 

Alte scopuri specifice procedurii operaţionale. 
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5.   DOMENIUL DE APLICARE 

 

5.1 Precizarea activitătii la care se referă P.O. (programarea, planificarea concediului de odihnă, 

replanificarea, solicitarea, evidența, efectuarea, rechemarea din concediu de odihnă, compensarea în 

bani a zilelor de concediu de odihnă neefectuate). 

Prezenta procedură se aplică întregului personal angajat al ISJ Bihor și personalului de 

conducere, didactic și nedidactic din unitățile de învățământ preuniversitar și din unitățile conexe din 

județul Bihor. 

5.2 Delimitarea activității în cadrul portofoliului de activități desfăşurate (toate etapele ce vor fi 

parcurse privind programarea, planificarea concediului de odihnă, replanificarea, solicitarea, evidența, 

efectuarea, rechemarea din concediu de odihnă, compensarea în bani a zilelor de concediu de odihnă 

neefectuate). 

Activitatea procedurată este iniţiată de ISJ Bihor şi are la bază necesitatea planificării 

concediului de odihnă, replanificarea, solicitarea, evidența, efectuarea, rechemarea din concediu de 

odihnă, compensarea în bani a zilelor de concediu de odihnă neefectuate din Inspectoratul școlar, din 

unitățile de învățământ și conexe din județul Bihor.  

5.3 Listarea principalelor activități de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată. 

Activitatea din ISJ Bihor, unitățile de învățământ și conexe din județul Bihor. 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii 

procedurate şi listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii/ 

a) activitatea depinde de furnizarea datelor: secretariat, angajaţii unităţii; 

b) de această activitate depind compartimentele: secretariat, salarizare, resurse umane, 

contabilitate, angajaţii unităţii, conducere. 

 

 

6.   DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

 

a) Reglementări internaţionale : - standarde internaţionale de management/control intern 

b) legislaţie primară :  

➢ Codul Muncii ( legea nr.53/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare); 

➢ Ordonanța nr. 29/18.08.1995 (cu completările și modificările privind drepturile cuvenite 

salariaţilor din administraţia publică, alte unităţi bugetare); 

➢ LEGEA NR. 1 / 2011 – Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ Ordonanța de Urgență nr. 8/2021, privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative; 

➢ Ordinul M.E. nr. 4050/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea 

concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control și 

al personalului de cercetare din învățământul de stat; 
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➢ Ordinul privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învățământul 

preuniversitar de stat emis de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 

4576/11.07.2011, Ministerul Administrației și Internelor nr. 230/18.10.2011 și Ministerul Finanțelor 

Publice nr. 2445/11.07.2011. 

 

c) legislație secundară: 

➢ HOTĂRÂRE Nr. 582/2016 din 10 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 

prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare; 

➢ Contractul colectiv de muncă nr. 651 din 28 aprilie 2021 unic la nivel de sector de activitate 

învățământ preuniversitar, înregistrat la M.M.P.S.-D.D.S. sub nr. 651 din data de 28.04.2021vigoare la 

data elaborării Procedurii; 

➢ Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

➢ OMFP Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile. 
 

c) alte documente : 

➢ OMECTS nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a inspectoratelor școlare, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ OMEC nr. 5447/2020  privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ OMEC Nr. 5259 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021; 

➢ OME Nr. 5991/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022; 

➢ Circuitul documentelor;  

➢  Regulamentul intern al ISJ Bihor și unități de învățământ preuniversitar și conexe; 

➢ Adresa MEN nr. 903/17.09.2018 referitoare la acordarea concediului de odihnă a personalului 

didactic din învățământul preuniversitar; 

➢ Nota M.E.N. nr. 2344/18.10.2019 cu privire la efectuarea concediului de odihnă al personalului 

didactic din învățământ; 

➢ Raportul de Audit public intern al Serviciului Audit public intern din cadrul Ministerului 

Educației, nr. 203 din 22.06.2021. 

 

7.   DEFINIŢII ŞI ABREVIERI : 

 

a) definiţii : 
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➢ procedură operaţională: prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie 

urmaţi, a metodelor şi procedeelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea 

realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual; 

➢ ediţie: forma iniţială sau actualizată a unei proceduri operaţionale; 

➢ revizie în cadrul unei ediţii: acţiune de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, 

acţiuni care au fost aprobate şi difuzate. 

ediţie: forma iniţială sau actualizată a unei proceduri operaţionale 

b) abrevieri ale temenilor: 

➢ PO – procedură operaţională 

➢ E - elaborare; 

➢ V- verificare; 

➢ A - aprobare 

➢ Ap - aplicare 

➢ Ah - arhivare 

➢ P - predare 

➢ N - numirea 

➢ P – prezentarea 

➢ ME - Ministerul Educaţiei 

➢ MEC – Ministerul Educaţiei și Cercetării 

➢ L – lege 

➢ OUG - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

➢ OU - Ordonanţa de Urgenţă 

➢ O - ordonanță 

➢ CO - concediu de odihnă 

➢ REVISAL - registru de evidenţă a salariaţilor 

➢ FCP – foaie colectivă de prezenţă 

➢ RI – Regulement intern 

➢ RM – resurse material 

➢ RU - resurse umane 

➢ CP - condica de prezenţă 

➢ OPC - ordonator principal de credite 
➢ EduSal – aplicația ME de  întocmire a statelor de funcții, a statelor de personal, respectiv a 

statelor de plată. 
 
 

8. DESCRIEREA PROCEDURII 

 

8.1. Generalități 
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Concediile de odihnă în Inspectoratul Școlar Județean Bihor, în unitățile de învățământ de masă, 

unitățile de învățământ special, precum și în unitățile de învățământ conexe din județul Bihor se 

realizează în baza următoarelor prevederi legislative: 

 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare: 

- articolul 267: „(1) Cadrele didactice beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanțelor 

școlare, cu o durată de 62 de zile lucrătoare; în cazuri bine justificate, conducerea unității de 

învățământ poate întrerupe concediul legal, persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru munca 

depusă.  

(2) Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de 

consiliul de administrație, în funcție de interesul învățământului și al celui în cauză, dar cu asigurarea 

personalului didactic necesar pentru desfășurarea examenelor naționale.  

(3) Neefectuarea concediului anual dă dreptul la efectuarea concediului restant în vacanțele anului 

școlar următor.” 

- articolul 268: „(1) Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul       

învățământului pe bază de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o 

singură dată, cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ.  

(2) Personalul didactic aflat în situația prevăzută la alin. (1) nu poate fi încadrat în activități didactice 

retribuite în regim de plată cu ora.  

(3) În situația desființării unei unități de învățământ de stat, salariații disponibilizați primesc salarii 

compensatorii, conform legii.” 

- articolul 269: „Personalul de conducere, de îndrumare și control din inspectoratele școlare, precum 

și personalul de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar și din unitățile conexe beneficiază 

de concediu de odihnă conform  Codului muncii”. 

 

Ordinul M.E. nr. 4050/2021  

pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al 

personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control și al personalului de 

cercetare din învățământul de stat: 

„Art. 2. - (1) Personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar beneficiază de dreptul la 

concediu de odihnă anual cu plată, cu o durată de 62 de zile lucrătoare, în perioada vacanțelor 

școlare....  

(5) Personalul didactic de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar și din casele corpului 

didactic, precum și personalul didactic de conducere, de îndrumare și control din inspectoratele 

școlare beneficiază de 25 de zile lucrătoare de concediu de odihna anual.  

(6) Pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul 

preuniversitar, concediul anual se raportează la anul școlar.  
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(7) Neefectuarea concediului anual din motive bine justificate sau în situația rechemării pe motive 

bine întemeiate din concediul de odihnă, în condițiile prezentelor norme metodologice, dă dreptul la 

efectuarea concediului restant într-un interval de 18 luni începând cu prima vacanță a anului 

școlar/universitar următor celui în care cadrul didactic revine in activitate.  

(8) Orice convenție prin care se renunță, în totalitate sau în parte, la dreptul la concediul de odihnă 

este lovită de nulitate. 

Art. 3. - (1) Cadrele didactice beneficiază de concediu de odihnă cu durata integrală, plătit, pentru 

functia de baza pentru care s-a incheiat contractul de munca, daca au prestat activitatea in baza unui 

contract individual de munca, cu durata nedeterminata ori determinata, cu norma intreaga, in tot 

cursul anului scolar sau universitar, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1).  

(2) Cadrul didactic care a desfasurat activitate la catedra o fractiune din anul scolar/universitar are 

dreptul la un concediu de odihna cu o durata calculata proportional cu perioada lucrata in anul 

scolar/universitar respectiv.  

(3) In situatia in care angajarea s-a facut dupa inceperea anului scolar/universitar, durata concediului 

de odihna este proportionala cu perioada lucrata.  

(4) Cadrelor didactice care au lucrat in diferite perioade ale anului scolar/universitar un anumit numar 

de zile li se considera luna integral lucrata in invatamant daca din insumarea zilelor respective rezulta 

30 de zile calendaristice.  

(5) Cadrele didactice incadrate pe fractiuni de norma beneficiaza de concediu de odihna proportional 

cu timpul efectiv lucrat, calculat conform prevederilor alin. (2)-(4). Cadrele didactice incadrate pe 

fractiuni de norma in doua sau mai multe unitati de invatamant au dreptul la concediu de odihna la 

nivelul fiecarei unitati de invatamant, proportional cu timpul lucrat.  

Art. 4. - (1) Cadrelor didactice care, pe parcursul unui an scolar/universitar, isi desfasoara activitatea 

succesiv in mai multe unitati/institutii de invatamant li se acorda concediul de odihna de catre 

unitatea/institutia la care functioneaza in momentul inceperii vacantei scolare. In aceste situatii, 

indemnizatia de concediu este suportata de toate unitatile/institutiile de invatamant la care au fost 

incadrate, proportional cu perioada lucrata la fiecare dintre acestea in cursul anului scolar/universitar 

respectiv. 

(2) Specialistii din alte sectoare de activitate care au fost angajati prin concurs cu functia de baza in 

invatamant ca personal didactic de predare cu contract individual de munca pe durata nedeterminata 

sau determinata beneficiaza de concediul de odihna prevazut pentru cadrele didactice, proportional cu 

perioada efectiv lucrata in invatamant in anul scolar/universitar respectiv.  

Art. 5. - (1) Cadrele didactice in activitate care desfasoara si activitate in regim de plata cu ora au 

dreptul la concediu de odihna platit numai pentru functia de baza pentru care s-a incheiat contractul 

individual de munca.  

(2) Personalul didactic pensionat, incadrat cu contract de munca in regim de plata cu ora, cu norma 

intreaga sau pe fractiuni de norma, beneficiaza de concediu de odihna proportional cu timpul efectiv 

lucrat, calculat in conformitate cu prevederile art. 3. 

Art. 6. - (1) La nivelul angajatorului, efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei 

programari colective sau individuale stabilite de consiliul de administratie al unitatii de invatamant 
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preuniversitar, cu consultarea reprezentantului/ reprezentantilor organizatiei/organizatiilor sindicale 

din unitatea/institutia de invatamant, afiliata/afiliate la federatiile sindicale reprezentative, sau, dupa 

caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, 

pentru programarile individuale.  

(2) Programarea concediilor de odihna se aproba in primele doua luni ale anului scolar/universitar de 

catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, respectiv de catre senatul universitatii. 

Perioadele de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul 

de administratie sau, dupa caz, de senatul universitatii, in perioada vacantelor scolare, in functie de 

interesul invatamantului si al celui in cauza.  

(3) La programarea concediilor de odihna ale cadrelor didactice, conducerea unitatii/institutiei are in 

vedere, in masura in care este posibil, si specificul activitatii sotului/sotiei. La aceasta programare se 

are in vedere efectuarea cu prioritate a zilelor de concediu de odihna restante, aferente anului 

scolar/universitar anterior sau, dupa caz, anilor scolari/universitari anteriori. 

(4) Programarea concediului de odihnă se dispune prin decizie a conducătorului unității/instituției. 

Art. 7. - (1) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de 

munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru 

ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru 

afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani se considera perioade de activitate 

prestata.  

(2) In situatia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate, concediul de 

risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectuarii 

concediului de odihna anual, acesta se intrerupe, urmand ca personalul didactic sa efectueze restul 

zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate, de 

risc maternal ori cea de ingrijire a copilului bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele 

neefectuate sa fie reprogramate. 

(3) Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea temporara de 

munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an scolar/universitar, angajatorul 

fiind obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni, in perioada vacantelor 

scolare, incepand cu anul scolar/universitar urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu medical. 

(4) Salariatul care a fost in concediu fara plata intregul an scolar/universitar nu are dreptul la concediu 

de odihna pentru anul școlar/universitar respectiv. 

Art. 8. - (1) Pe durata concediului de odihna cadrele didactice au dreptul la o indemnizatie calculata 

in raport cu numarul zilelor de concediu corespunzatoare fiecarei luni calendaristice in care acestea se 

efectueaza. In cazul in care concediul de odihna se efectueaza in cursul a doua luni consecutive, media 

veniturilor se calculeaza distinct pentru fiecare luna in parte. Indemnizatia de concediu de odihna nu 

poate fi mai mica decat salariul de baza, sumele compensatorii, indemnizatiile, sporurile si majorarile 

cu caracter permanent - inclusiv cele care nu sunt incluse in salariul de baza - pentru perioada 

respectiva. Aceasta reprezinta media zilnica a drepturilor salariale mai sus mentionate, 

corespunzatoare fiecarei luni calendaristice in care se efectueaza concediul de odihna, multiplicata cu 

numarul zilelor de concediu.  
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(2) Pentru cadrele didactice incadrate cu fractiuni de norma, indemnizatia de concediu se calculeaza 

avandu-se in vedere drepturile salariale corespunzatoare, cuvenite pentru fractiunea de norma sau 

fractiunile de norma care se iau in calcul.  

(3) Indemnizatia de concediu se poate acorda salariatului inainte de plecarea in concediul de odihna, 

la solicitarea scrisa a acestuia, inregistrata la secretariatul unitatii de invatamant, cu cel putin 30 de 

zile inainte de data plecarii in concediu. 

Art. 9. - (1) Efectuarea concediului de odihna este intrerupta in urmatoarele situatii: a) cadrul didactic 

se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca; b) cadrul didactic se afla in concediu de 

maternitate sau de risc maternal; c) cadrul didactic se afla in concediu pentru ingrijirea copilului 

bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, 

pana la implinirea varstei de 18 ani; d) cadrul didactic este chemat sa indeplineasca indatoriri publice; 

e) alte situatii prevazute expres de legislatia in vigoare.  

(2) Unitatea/Institutia de invatamant poate rechema salariatii din concediul de odihna in caz de forta 

majora sau pentru interese urgente care impun prezenta acestora la locul de munca, prin dispozitie 

scrisa a conducatorului unitatii/institutiei.  

(3) In situatia rechemarii, unitatea/institutia are obligatia de a suporta toate cheltuielile cadrului 

didactic si ale familiei sale, necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele 

prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna. Angajatul beneficiaza, in 

acest caz, cel putin de rambursarea cheltuielilor de transport si a cheltuielilor legate de efectuarea 

concediului de odihna in alta localitate, echivalenta cu sumele cheltuite pentru prestatia de care nu a 

mai putut beneficia din cauza rechemarii.  

(4) Pentru unul dintre cazurile de intrerupere a concediului de odihna prevazute la alin. (1) sau in 

situatia de rechemare din concediul de odihna prevazuta la alin. (2), cadrele didactice au dreptul sa 

efectueze restul zilelor de concediu dupa ce au incetat situatiile respective sau, cand acest lucru nu 

este posibil, la o data stabilita printr-o noua programare 

Art. 10. - (1) In cazul in care concediul inceput la o anumita data este intrerupt conform art. 9, se 

procedeaza la regularizarea platilor in raport cu indemnizatia de concediu aferenta zilelor de concediu 

neefectuat si cu salariul cuvenit persoanei pentru perioada lucrata dupa intreruperea concediului sau 

cu drepturile cuvenite pentru aceasta perioada, dupa caz, potrivit legii.  

(2) La data reprogramata pentru efectuarea partii restante a concediului de odihna, cadrului didactic i 

se acorda indemnizatia de concediu cuvenita pentru aceasta perioada.  

Art. 11. - (1) In cazul in care contractul individual de munca a incetat dupa ce personalul didactic a 

efectuat concediul de odihna, acesta este obligat sa restituie unitatii partea din indemnizatia de 

concediu corespunzatoare perioadei nelucrate din anul scolar/universitar pentru care i s-a acordat acel 

concediu. 

(2) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii 

contractului individual de munca, exceptand situatiile prevazute la art. 4 alin. (1). 
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Concediul de odihnă pentru personalul de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, 

personalul de conducere, de indrumare si control din inspectoratele scolare si casele corpului didactic, 

precum si pentru personalul de conducere din Palatul National al Copiilor si din centrele atestate de 

formare continua in limbile minoritatilor nationale 

Art. 12. - (1) Pentru functia de inspector scolar general, director al Palatului National al Copiilor, 

director in centrele atestate de formare continua in limbile minoritatilor nationale, perioada efectuarii 

concediului de odihna, intreruperea concediului de odihna si rechemarea din concediul de odihna se 

aproba de ministrul educatiei.  

(2) Ministerul Educatiei realizeaza evidenta statistica a zilelor de concediu de odihna efectuate anual 

de inspectorii scolari generali, de directorul Palatului National al Copiilor si de directorii din centrele 

atestate de formare continua in limbile minoritatilor nationale.  

Art. 13. - (1) Pentru functiile de inspector scolar general adjunct, director al casei corpului didactic, 

inspector scolar si director din unitatile de invatamant preuniversitar, perioada efectuarii concediului 

de odihna si intreruperea concediului de odihna se aproba de inspectorul scolar general.  

(2) Modificarea programarii/Intreruperea concediului de odihna se aproba la solicitarea salariatilor 

aflati in una dintre situatiile prevazute la art. 9 alin. (1).  

(3) Concediul de odihna al directorului adjunct, modificarea programarii sau intreruperea concediului 

se aproba de directorul unitatii de invatamant.  

(4) Rechemarea din concediul de odihna a directorilor din unitatile de invatamant preuniversitar, a 

inspectorilor scolari generali adjuncti, a directorilor din casele corpului didactic si a inspectorilor 

scolari din inspectoratele scolare se face in caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun 

prezenta acestora la locul de munca, cu respectarea obligatiilor legale de catre angajator, si se dispune 

prin decizie a inspectorului scolar general.  

Art. 14. - (1) In cazul personalului prevazut la art. 13 alin. (4), dispozitiile art. 2 alin. (7) se aplica in 

mod corespunzator.  

(2) Concediul de odihna restant se efectueaza, cu prioritate, in perioada vacantelor noului an scolar. 

(3) Cadrele didactice care, pe parcursul unui an scolar, isi desfasoara activitatea atat in functie de 

conducere, indrumare si control, cat si in functie didactica de predare, ca urmare a modificarii functiei 

indeplinite, beneficiaza de concediul de odihna calculat proportional cu numarul de zile de activitate 

pentru fiecare functie detinuta in anul scolar curent, prin raportare la numarul de zile de concediu 

cuvenit fiecarei functii.  

(4) Responsabilitatea calcularii numarului de zile de concediu de odihna cuvenite persoanelor 

prevazute la alin. (3) revine unitatii la care acestea isi desfasoara activitatea la data plecarii in 

concediul de odihna.  

(5) In cazul persoanelor prevazute la alin. (3) care, la momentul schimbarii functiei, isi desfasoara 

activitatea la o alta unitate, acestea prezinta adeverinta emisa de prima unitate din care rezulta 

numarul de zile de concediu de odihna cuvenite, proportional cu perioada efectiv lucrata in cursul 

anului scolar, si numarul efectiv de zile de concediu de odihna efectuate la aceasta.  

(6) La incetarea numirii in functiile de conducere, de indrumare si control din unitatile de invatamant 

preuniversitar, din inspectoratele scolare sau din casele corpului didactic, dupa revenirea la postul 
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didactic/catedra rezervat(a), angajatorul este obligat sa acorde, daca este cazul, concediul de odihna 

neefectuat de aceste persoane in perioada in care au ocupat functiile respective, ca urmare a 

intreruperii concediului de odihna sau a rechemarii din concediul de odihna in conditiile prezentelor 

norme metodologice, intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul scolar urmator celui in care s-a 

nascut dreptul la concediul de odihna anual, in perioada vacantelor scolare, in baza adeverintei 

eliberate de conducatorul institutiei care a emis ordinul/decizia de incetare a numirii in functia de 

conducere, de indrumare si control. 

Art. 15. - (1) Conducerile unitatilor de invatamant preuniversitar si directorul casei corpului didactic 

intocmesc o evidenta distincta a tuturor rechemarilor din concediul de odihna si a concediului de 

odihna neefectuat, avand obligatia transmiterii acesteia, la sfarsitul fiecarui an scolar, la inspectoratul 

scolar, cu justificarea cauzelor care au generat intreruperea/rechemarea din concediul de odihna.  

(2) Inspectoratul scolar are obligatia realizarii evidentei distincte a tuturor rechemarilor din concediul 

de odihna si a concediilor neefectuate pentru personalul didactic de predare, personalul de conducere 

din unitatile de invatamant preuniversitar si din casele corpului didactic, precum si pentru personalul 

de conducere, de indrumare si control din inspectoratele scolare.  

(3) Inspectoratul scolar, prin compartimentul audit, are obligatia verificarii anuale a tuturor 

rechemarilor din concediul de odihna si a concediilor neefectuate.  

(4) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat pentru personalul didactic de predare, la 

incetarea contractului individual de munca din functia didactica de predare, pentru personalul didactic 

de conducere din unitatile de invatamant preuniversitar si din casele corpului didactic, precum si 

pentru personalul de conducere, de indrumare si control din inspectoratele scolare, la incetarea 

contractului individual de munca din functia didactica de predare, se aproba de inspectorul scolar 

general in baza procesului-verbal de verificare/control/audit intocmit de inspectoratul scolar.  

(5) In cazul compensarii in bani a concediului de odihna neefectuat, la incetarea contractului 

individual de munca din functia didactica de predare, unitatile de invatamant, casele corpului didactic 

si inspectoratele scolare introduc obligatoriu in programul EduSal numarul adresei de transmitere a 

situatiei privind rechemarile din concediul de odihna la inspectoratul scolar si a procesului-verbal de 

verificare/control/audit intocmit de inspectoratul scolar.  

(6) Aplicatia EduSal va fi adaptata corespunzator pentru implementarea prevederilor prezentelor 

norme metodologice.  

(7) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat se realizeaza in termen de 30 de zile de la 

data incheierii raportului de verificare/control/audit intocmit de inspectoratul scolar.  

Art. 16. - (1) Pentru personalul didactic numit in functii de conducere in unitati de invatamant 

preuniversitar in anul scolar 2020-2021, prevederile art. 2 alin. (6) se aplica incepand cu data intrarii 

in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, 

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.  

(2) Durata concediului de odihna aferent anului scolar 2020-2021, pentru personalul didactic prevazut 

la alin. (1), se stabileste raportat la prevederile art. 2 alin. (1) pentru perioada de la 1 septembrie 2020 

pana la data intrarii in vigoare a Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2021, respectiv la 
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prevederile art. 2 alin. (5) pentru perioada de la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 8/2021 pana la 31 august 2021.  

(3) Zilele de concediu programate in perioada septembrie-decembrie 2021 pentru personalul didactic 

de conducere, de indrumare si control din inspectoratele scolare si casele corpului didactic se 

esaloneaza, in perioada vacantelor scolare, pe parcursul anului scolar 2021-2022.” 

 

Legea 53/2003 Codul muncii-republicat cu modificările și completările ulterioare: 

- art. 10: ”Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, 

denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoana fizică 

sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu.” 

- art. 12: ”(1) Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată.  

(2) Prin excepție, contractul individual de muncă se poate încheia și pe durată determinată, în 

condițiile expres prevăzute de lege.” 

- art. 16: ”(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă 

scrisă, în limba română, cel tarziu în ziua anterioară începerii activității de către salariat. Obligația de 

încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.”   

- art. 42: ”(1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau 

detașarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă.” 

- art. 45: ”Detașarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din 

dispoziția angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În 

mod excepțional, prin detașare se poate modifica și felul muncii, dar numai cu consimțământul scris al 

salariatului.” 

- art. 47: ”(1)Drepturile cuvenite salariatului detașat se acordă de angajatorul la care s-a dispus 

detașarea.” 

- art. 49: ”(1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul 

parților sau prin actul unilateral al uneia dintre părti.  

(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către 

salariat și a plății drepturilor de natură salarială de către angajator. 

(3) Pe durata suspendarii pot continua să existe alte drepturi și obligatii ale părtilor decât cele 

prevăzute la alin. (2), dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă 

aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente interne. 

(4) În cazul suspendarii contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, 

pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat.  

(5) De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza de încetare 

de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează.  

(6) În cazul suspendarii contractului individual de muncă se suspendă toate termenele care au legatură 

cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepția 

situațiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept.” 

- art. 51: ”(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului, în 

următoarele situații:  … d)pe durata detașării;…” 
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- articolul 144: „(1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor.  

(2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau 

limitari.” 

- articolul 145: „(1) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.  

(2) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileăte în contractul individual de muncă, cu 

respectarea legii ţi a contractelor colective de muncă aplicabile.  

(3) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul 

colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.  

(4) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi 

cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea 

copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată.  

(5) În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de risc 

maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de 

odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a 

încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire 

a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.  

(6) Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care incapacitatea temporară de 

muncă se menţine, în condiţile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul fiind 

obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioada de 18 luni începând cu anul următor celui 

în care acesta s-a aflat în concediu medical.” 

- articolul 146: „(1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.  

(2) În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de 

odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, 

angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând 

cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.  

(3) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării 

contractului individual de muncă.” 

- articolul 148: „(1) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective 

sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor 

salariaţilor, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările 

individuale. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor.  

(2) Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi  mai mici de 3 luni 

pe categorii de personal sau locuri de muncă.  

(3) Prin programare individuală se poate stabili data efectuării concediului sau, după caz, perioada în 

care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni. 
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(4) În cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) şi (3) salariatul poate solicita 

efectuarea concediului cu cel puţin 60 de zile anterioare efectuării acestuia.  

(5) În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să stabilească 

programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile 

lucrătoare de concediu neîntrerupt.” 

- articolul 149: „Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a 

fost programat, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, 

concediul nu poate fi efectuat.” 

- articolul 150: „(1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de 

concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter 

permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă. 

(2) Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la 

alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de 

zile de concediu.  

(3) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare 

înainte de plecarea în concediu.” 

- articolul 151: „(1) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive 

obiective.  

(2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru 

interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă. În acest caz angajatorul are 

obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la 

locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului 

de odihnă.” 

 

CONTRACT nr. 651 din 28 aprilie 2021 

Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de 

activitate învățământ preuniversitar, înregistrat la M.M.P.S.-D.D.S. 

sub nr. 651 din data de 28.04.2021 

 

Articolul 29: „ (1) Dreptul la concediu de odihnă este garantat de lege.  

Pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic, concediul de odihna se acorda in functie de 

vechimea in munca, astfel:  

- pana la 5 ani vechime - 21 de zile lucrătoare;  

- intre 5 si 15 ani vechime - 24 de zile lucrătoare;  

- peste 15 ani vechime - 28 de zile lucrătoare. 
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(2) Perioada de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare salariat se stabileste de catre 

consiliul de administratie al unitatii/institutiei prevazute in Anexa nr. 3, impreuna cu reprezentantul 

organizatiei sindicale afiliate la una dintre federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract 

colectiv de munca, al carei membru este salariatul, in functie de interesul invatamantului si al celui in 

cauza, in primele doua luni ale anului scolar. La programarea concediilor de odihna ale salariatilor, se 

va tine seama si de specificul activitatii celuilalt sot.  

(3) Cadrele didactice beneficiaza de un concediu de odihna de 62 de zile lucratoare, in perioada 

vacantelor scolare.  

(4) Indemnizatia de concediu de odihna nu poate fi mai mica decat salariul de baza, sumele 

compensatorii, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent - inclusiv cele care nu sunt incluse in 

salariul de baza - pentru perioada respectiva. Aceasta reprezinta media zilnica a drepturilor salariale 

mai sus mentionate, corespunzatoare fiecarei luni calendaristice in care se efectueaza concediul de 

odihna, multiplicata cu numarul zilelor de concediu si se acorda salariatului cu cel putin 5 zile inainte 

de plecarea in concediul de odihna.  

(5) Personalul didactic auxiliar si nedidactic beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar 

intre 5 si 10 zile lucratoare. Durata exacta a concediului suplimentar se stabileste in comisia paritara de 

la nivelul unitatii/institutiei prevazute in Anexa nr. 3.  

(6) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite nu se includ in 

durata concediului de odihna anual.  

(7) La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de 

munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru 

ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata.  

(8) In situatia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate, 

concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul 

efectuarii concediului de odihna anual, acesta se intrerupe, urmand ca salariatul sa efectueze restul 

zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate, de 

risc maternal ori cea de ingrijire a copilului bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele 

neefectuate sa fie reprogramate.  

(9) Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea 

temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an calendaristic, 

angajatorul fiind obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni incepand cu 

anul urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu medical.  

(10) Salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte 

persoane cu handicap, tinerii sub varsta de 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de 

6 zile lucratoare, in conditiile legii.  

(11) Personalul didactic care insoteste copiii in tabere sau la altfel de activitati care se 

organizeaza in perioada vacantelor scolare se afla in activitate, dar nu mai mult de 16 zile 

calendaristice.” 
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ORDIN Nr. 5259/2019 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea  

personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021  

 

Art. 83. –„1) În cazul funcţiilor de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, 

detaşarea în interesul învăţământului se realizează prin decizia inspectorului şcolar general, până la 

organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, cu respectarea prevederilor legale. 

În cazul unei funcţii de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat temporar vacante, 

conducerea unităţii de învăţământ este asigurată, până la revenirea persoanei numite prin concurs, de 

un cadru didactic titular, numit prin detaşare sau prin delegare de atribuţii, cu respectarea prevederilor 

legale  

(2) În cazul funcţiilor de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, detaşarea în interesul 

învăţământului se face la propunerea inspectorului şcolar general, cu avizul consiliului de 

administraţie al inspectoratului şcolar şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în baza acordului scris 

al persoanelor solicitate, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar. 

Funcţiile de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare temporar vacante, se ocupă, până la 

revenirea persoanelor numite prin concurs, de cadre didactice titulare, numit prin detaşare sau prin 

delegare de atribuţii, cu respectarea prevederilor legale.  

(3) Detaşarea în interesul învăţământului în funcţiile de îndrumare şi control din Ministerul Educaţiei 

şi Cercetării, precum şi în funcţiile de conducere din inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic 

se dispune prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.  

(4) Asigurarea conducerii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular, până la organizarea 

concursului, dar nu târziu de sfârşitul anului şcolar, se realizează conform art. 2541alin. (3) din Legea 

nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 

(5) Obligaţia de predare pentru personalul didactic detaşat în funcţii de conducere din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat, respectiv în funcţii de îndrumare şi control din inspectoratele 

şcolare, se stabileşte în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi se precizează în decizia de 

detaşare în interesul învăţământului.” 

 

ORDIN Nr. 5259/2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului 

didacticde predaredin învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022 

 

„Art. 85 (1) În cazul funcţiilor de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, 

detaşarea în interesul învăţământului se realizează prin decizia inspectorului şcolar general, până la 

organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, cu respectarea prevederilor legale. 

În cazul uneifuncţii de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat temporar vacante, 

conducerea unităţii de învăţământ este asigurată, până la revenirea persoanei numite prin concurs, de 

un cadru didactic titular, numit prin detaşare sau prin delegare de atribuţii, cu respectarea prevederilor 

legale.  

(2) În cazul funcţiilor de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, detaşarea în interesul 

învăţământului se face la propunerea inspectorului şcolar general, cu aprobareaconsiliului de 
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administraţie al inspectoratului şcolar şi avizulMinisterului Educației și Cercetării, în baza acordului 

scris al persoanelor solicitate, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului 

şcolar. Funcţiile de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare,temporar vacante, se ocupă, până la 

revenirea persoanelornumite prin concurs, de cadredidactice titulare, numiteprin detaşare sau prin 

delegare de atribuţii, cu respectarea prevederilor legale.  

(3) Detașareaîn interesul învăţământului înfuncțiilede îndrumare şi control din Ministerul Educației și 

Cercetării,precum şi în funcţiile de conducere din inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic se 

dispune prin ordin al ministrului educaţieiși cercetării.  

(4) Asigurarea conducerii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular, până la organizarea 

concursului, dar nu târziu de sfârșitul anului şcolar, se realizează conform art. 2541 alin. (3) din Legea 

nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.  

(5) Obligaţia de predare pentru personalul didactic detaşat în funcţii de conducere din unităţile de 

învăţământ preuniversitar destat, respectiv în funcţii de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, 

se stabileşte în consiliulde administraţie al inspectoratului şcolar,cu respectarea strictă a Normelor 

metodologice aprobate prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

4865/2011, cu modificările şi completările ulterioare şise precizează în decizia de detaşare în interesul 

învăţământului.” 

 

 

OMEC nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 

și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu modificările și completările 

ulterioare 

 

„Art. 23 – ”(1) Drepturile și obligațiile directorului unității de învățământ sunt cele prevăzute de 

legislația în vigoare, de prezentul regulament, regulamentul de organizare și funcționare a unității de 

învățământ, de regulamentul intern și de contractele colective de muncă aplicabile. 

(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul școlar general.” 

 Art. 21 - (7) Directorul are obligatia de a delega atributiile catre directorul adjunct sau catre un alt 

cadru didactic, membru al consiliului de administratie, in situatia imposibilitatii exercitarii acestora. 

Neindeplinirea acestei obligatii constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform legii. In 

situatii exceptionale (accident, boala si altele asemenea) in care directorul nu poate delega atributiile, 

directorul adjunct sau un alt cadru didactic, membru al consiliului de administratie, desemnat anterior 

pentru astfel de situatii de catre acesta, preia atributiile directorului.” 

 

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 8/2021 

privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si pentru  

modificarea si completarea unor acte normative 
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„Art. 269  „Personalul de conducere, de îndrumare și control din inspectoratele școlare, precum și 

personalul de conducere din unitațile de învățământ preuniversitar și din unitățile conexe beneficiază 

de concediu de odihnă conform Codului muncii”. 

 

 

8.2. Documente utilizate 

 

➢ planificarea concediilor de odihnă 

➢ replanificarea concediilor de odihnă 

➢ cerere salariatului privind efectuare concediu de odihnă 

➢ condica de prezență 

➢ foaia colectivă de prezență 

➢ EduSal 

➢ evidența concediilor de odihnă 

➢ rechemările 

 

Conţinutul şi rolul documentelor 

 

8.2.1 Planificarea/replanificarea concediilor de odihnă 

- Document centralizator privind concediul de odihnă al salariaților (model - Anexa 

nr. 2) 

- Se întocmește în baza perioadelor stabilite pentru fiecare salariat, conform prevederilor 

art. 148. Din Codul Muncii- ”(1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei 

programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a 

reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru 

programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul 

urmator. 

   (2) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni 

pe categorii de personal sau locuri de munca. 

   (3) Prin programare individuală se poate stabili data efectuarii concediului sau, dupa caz, perioada 

in care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni. 

   (4) In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) si (3) salariatul poate solicita 

efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia. 

   (5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca 

programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile 

lucratoare de concediu neintrerupt.” 

Conform Art. 149 din Codul Muncii – ”Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul 

de odihnă în perioada în care a fost programat, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege sau 

atunci când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.” 
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Conform Art. 6 din OME nr. 4050/2021 –„(1) La nivelul angajatorului, efectuarea 

concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de 

consiliul de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar, cu consultarea reprezentantului/ 

reprezentantilor organizatiei/organizatiilor sindicale din unitatea/institutia de invatamant, 

afiliata/afiliate la federatiile sindicale reprezentative, sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, 

pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale.  

(2) Programarea concediilor de odihna se aproba in primele doua luni ale anului 

scolar/universitar de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, respectiv de catre senatul 

universitatii. Perioadele de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare cadru didactic se stabilesc 

de consiliul de administratie sau, dupa caz, de senatul universitatii, in perioada vacantelor scolare, in 

functie de interesul invatamantului si al celui in cauza.  

(3) La programarea concediilor de odihna ale cadrelor didactice, conducerea unitatii/institutiei 

are in vedere, in masura in care este posibil, si specificul activitatii sotului/sotiei. La aceasta 

programare se are in vedere efectuarea cu prioritate a zilelor de concediu de odihna restante, aferente 

anului scolar/universitar anterior sau, dupa caz, anilor scolari/universitari anteriori.  

(4) Programarea concediului de odihna se dispune prin decizie a conducatorului 

unitatii/institutiei.” 

Se supune aprobării Consiliului de administrație al ISJ Bihor, al unităților de 

învățământ și conexe. 

 

8.2.2 Cerere privind efectuarea concediului de odihnă 

Document tip elaborat de fiecare unitate de învățământ, în baza căruia salariatul solicită 

efectuarea concediului de odihnă. Pentru personalul de conducere din unitățile de învățământ 

preuniversitar și unitățile conexe, documentul tip este cel din Anexa 3. 

 

8.2.3 Condica de prezenţă: 
a. serveşte ca document obligatoriu în care angajatul semnează la începutul şi sfârşitul 

programului, se consemnează orele suplimentare, orele de noapte, concediile de odihnă, concediile de 
boală, accidentele în muncă, maternitatea, învoirile, concediul fără salariu, absenţele nemotivate; 

b. se întocneşte într-un singur exemplar de compartimentul resurse umane din cadrul 

instituţiei; 

c. nu circulă; 

d. se  arhivează la compartimentul resurse umane din cadrul instituţiei publice; 

e. conţinut minim obligatoriu: denumirea instituţiei, secţia pentru care se întocmeşte 

documentul, în interior se vor scrie numele şi prenumele salariaţilor, funcţia, ziua luna anul, 

semnătură, ora venirii, ora plecării, absenţe nemotivate (pentru personalul didactic auxiliar şi 

nedidactic). Pentru personalul didactic, condica de prezenţă cuprinde date conform  reglementărilor în 

vigoare. 

 

8.2.4 Foaia colectivă de prezenţă: 
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a. Serveşte ca : 

➢ document  centralizator  privind  evidenţa  timpului  de  muncă  a  salariatului, unde se 

consemnează orele suplimentare, orele de noapte, concediile de odihnă, concediile de boală, 

accidentele în muncă, maternitatea, învoirile, concediul fără salariu, absenţele nemotivate; 

b. Se întocmeşte într-un singur exemplar care stă la baza întocmirii statelor de plată 

c.  Circulă : 

➢ la persoana care îl întocmeşte; 

➢ conducerea unităţii care o aprobă; 

➢ document justificativ care stă la baza întocmirii statelor de plată; 

d. Se arhivează la serviciul financiar contabil /secretariat/salarizare-normare (după caz);  

e. Conținutul minim obligatoriu: 
➢ denumirea unității; luna pentru care se întocmeşte; 

➢ abrevieri ce stau la baza întocmirii documentelor; 

 

8.2.5 Evidența concediilor de odihnă 

- document în baza căruia, instituția de învățământ păstrează o evidență permanentă a zilelor de 

concediu efectuate/neefectuate ale salariatului (model – Anexa nr. 1) 

 

 

8.3. Resurse necesare 

 

Resurse materiale – computer, copiator/imprimantă, papetărie, birotică  

 

Resurse umane – toate persoanele implicațe în activitatea procedurată 

 

Resurse financiare – cf. bugetului aprobat. 

 

 

8.4. Modul de lucru 

 

8.4.1. Planificarea/replanificarea/efectuarea concediilor de odihnă 

Planificarea/replanificarea concediilor de odihnă se realizează conform art. 148. Din Legea 

53/2003 – Codul Muncii – republicat, cu modificările și completările ulterioare, respectiv conform art. 

1 și art. 6 din OME nr. 4050/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea 

concediului de odihna al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control și al 

personalului de cercetare din învățământul de stat. 

 

Conform Art. 149 din Codul Muncii – „Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul 

de odihnă în perioada în care a fost programat, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege sau 

atunci când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.” 
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1. Planificarea/replanificarea/efectuarea concediilor de odihnă pentru funcții de conducere, 

de îndrumare și control din Inspectoratul Școlar Județean Bihor: 

 

- Inspectorul școlar general beneficiază de concediu de odihnă în baza programării, cererea 

privind perioada de efectuare a concediului de odihnă fiind supusă aprobării de către organul ierarhic 

superior (Ministerul Educației). 

- Inspectorul școlar general adjunct beneficiază de concediu de odihnă în baza programării, 

cererea privind perioada de efectuare a concediului de odihnă fiind supusă aprobării inspectorului 

școlar general. 

- Inspectorii școlari beneficiază de concediu de odihnă în baza programării, cererea privind 

perioada de efectuare a concediului de odihnă fiind supusă aprobării inspectorului şcolar general. 

 

2. Planificarea/replanificarea/efectuarea concediilor de odihnă pentru funcțiile de 

conducere din unitățile conexe 

 

- Directorul beneficiază de concediu de odihnă în baza programării, cererea privind perioada de 

efectuare a concediului de odihnă fiind supusă aprobării de către organul ierarhic superior, în cazul de 

față, inspectorul şcolar general. 

 

3. Planificarea/replanificarea/efectuarea concediilor de odihnă pentru funcții de 

conducere din unitățile de învățământ: 

a. Directorul beneficiază de concediu de odihnă în baza programării, cererea privind perioada 

de efectuare a concediului de odihnă fiind supusă aprobării de către organul ierarhic 

superior, în cazul de față, inspectorul şcolar general. 

b. Directorul adjunct și cadrele didactice beneficiază de concediu de odihnă în baza unei 

programări colective sau individuale, stabilite de angajator, cu consultarea sindicatului sau, 

după caz, a reprezentanților salariaților, ori cu consultarea salariatului, pentru programările 

individuale. 

c. Personal didactic auxiliar, respectiv personalul nedidactic (din inspectoratul școlar, din 

unitățile conexe și din unitățile de învățământ) beneficiază de concediul de odihnă în baza 

unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului, 

sau, după caz, a reprezentanților salariaților, ori cu consultarea salariatului, pentru 

programările individuale.  
    

➢ Dreptul la concediul de odihnă este garantat de lege.  
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➢ Personalul de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar și din unitățile conexe 

beneficiază de concediu de odihnă conform  OME 4050/2021. 

➢ Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, concediul de odihnă se acordă în funcţie de 

vechimea în muncă, astfel:  

      până la 5 ani vechime – 21 de zile lucrătoare;  

      între 5 şi 15 ani vechime – 24 de zile lucrătoare;  

      peste 15 ani vechime – 28 de zile lucrătoare.  

➢ Cadrele didactice beneficiază de un concediu de odihnă de 62 de zile lucrătoare.  

➢ Indemnizaţia de concediu de odihnă se calculează conform legislației în vigoare/precizări 

EduSal. 

➢ Personalul didactic auxiliar şi nedidactic beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar 

între 5 şi 10 zile lucrătoare. Durata exactă a concediului suplimentar se stabileşte în comisia paritară de 

la nivelul unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 3 din contractului colectiv de muncă la nivel de 

ramură de învățământ nr. 435/2019.  

➢ Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite nu se includ în durata 

concediului de odihnă anual.  

➢ La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de 

muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru 

îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată.  

➢ În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de 

risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului 

de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după 

ce a încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de 

îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate.  

➢ Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care incapacitatea temporară 

de muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul fiind 

obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui 

în care acesta s-a aflat în concediu medical.  

➢ Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane 

cu handicap, tinerii sub vârsta de 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de 6 zile 

lucrătoare, în condiţiile legii.  

➢ Personalul didactic care însoţeşte copiii în tabere sau la altfel de activităţi care se organizează 

în perioada vacanţelor şcolare se află în activitate, dar nu mai mult de 16 zile calendaristice.  

Neefectuarea concediului anual de odihnă dă dreptul la efectuarea concediului restant în 

vacanţele următoare/perioada următoare, după caz, în termen de 18 luni începand cu anul urmator 

celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual (conform art. 146, din Codul Muncii).  

Personalul didactic beneficiază de concediu de odihnă cu durata integrală, dacă a funcţionat în 

baza unui contract individual de muncă în cursul anului şcolar.  

În cazul în care angajarea s-a făcut după începerea anului şcolar, durata concediului de odihnă 

este proporţională cu perioada cuprinsă între data angajării şi sfârşitul anului şcolar.  
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Cadrele didactice suplinitoare care au desfăşurat o activitate neîntreruptă întregul an şcolar 

primesc concediul de odihnă cu durata integrală;  

Cadrele didactice suplinitoare, numite după data începerii cursurilor, primesc concediul de 

odihnă calculat proportional cu timpul lucrat, pentru fiecare lună integral lucrată în învăţământ.  

Programarea concediilor de odihna se va face în primele două luni ale anului școlar și se va 

aproba de  către consiliul de administrație. 

 Perioadele de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de 

consiliul de administratie, în funcție de interesul învățământului și al celui în cauză. 

La programarea concediilor de odihnă al cadrelor didactice, conducerea unității va ține seama, în 

măsura în care este posibil, și de specificul activității celuilalt soț. În situația imposibilității efectuării 

integrale a concediului de odihnă în timpul vacanțelor, concediul de odihnă se poate reprograma. 

Programarea concediului de odihnă pentru personalul angajat pe parcursul anului, se va stabili, 

în scris, odată cu semnarea contractului individual de muncă.  

Programarea concediilor de odihnă va fi modificată, la cererea salariatului/cadrului didactic, în 

următoarele cazuri:  

 a) cadrul didactic se află în concediu medical;  

 b) cadrul didactic cere concediu de odihnă înainte sau în continuarea concediului de maternitate;  

 c) cadrul didactic este chemat să îndeplinească îndatoriri publice;  

 d) cadrul didactic este chemat să satisfacă obligații militare, altele decât serviciul militar în termen; 

e) cadrul didactic urmează sau trebuie să urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecționare sau 

de specializare, în țară ori în străinătate;  

f) cadrul didactic are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o stațiune 

balneoclimaterică, caz în care data începerii concediului de odihnă va fi cea indicată în recomandarea 

medicală;  

g) salariatul – cadru didactic – se află în concediul plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 

2 ani.  

Orice convenție prin care se renunță, în totalitate sau în parte, la dreptul la concediul de odihna 

este interzisă.  

Efectuarea concediului de odihnă va fi întreruptă în cazul în care salariatul – intră în concediu 

pentru maternitate, precum și în cazul în care personalul este rechemat, prin dispoziție scrisă a 

conducerii unității, numai pentru interese de serviciu neprevăzute, care fac necesară prezența 

salariatului în unitate.  

În situația rechemării, cei în cauză au dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport și a 

cheltuielilor legate de efectuarea concediului de odihnă în altă localitate, echivaletă cu sumele 

cheltuite pentru prestația de care nu au mai putut beneficia din cauza rechemării.  

Conducerea institutiei de învățământ, în cazuri bine justificate, poate întrerupe concediul legal de 

odihnă, persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru munca depusă. Pentru cazurile de 

întrerupere a concediului de odihnă, salariații au dreptul să efectueze restul zilelor de concediu, la o 

dată stabilită printr-o nouă programare.  
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Conform adresei MEN nr. 903/17.09.2018 „personalul didactic de predare, conducere, 

îndrumare și control din învățământul preuniversitar beneficiază de concediu anual cu plată în 

conformitate cu prevederile art. 267 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și 

completările ulterioare și art. 2, alin. 5 și 6 din Normele metodologice privind efectuarea concediului 

de odihna al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare si control si al 

personalului de cercetare din învățământul de stat, aprobate prin OME nr. 4050/2021. 

Cadrele didactice din învățământul preuniversitar beneficiază de concediu anual cu plată, în 

perioada vacanțelor școlare, cu durata de 62 zile lucrătoare. 

Personalul de conducere, de indrumare si control din inspectoratele scolare, precum si personalul 

de conducere din unitatile de invatamant preuniversitar si din unitatile conexe beneficiaza de concediu 

de odihna conform Legii 53/2003 – codul muncii, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Conform art. Art. 88. Din Legea educației naționale nr. 1/2011:  

„(1) Personalul din învăţământul preuniversitar este format din personal didactic şi personal 

nedidactic. 

(2) Personalul didactic este format din personalul didactic de predare, personal didactic auxiliar 

si personal didactic de conducere, de îndrumare şi control.” 

Consiliul de administrație al fiecărei unități va întreprinde măsurile necesare ca întreg personalul 

didactic de predare și de conducere din cadrul unității să efectueze concediul de odihnă în perioada 

vacanțelor școlare, nu doar în vacanța de vară, cu asigurarea personalului didactic necesar pentru 

desfășurarea examenelor naționale 

 

Potrivit art. 2, al. 7 și 8 din OME nr. nr. 4050/2021 

„- (7) Neefectuarea concediului anual din motive bine justificate sau in situatia rechemarii pe motive 

bine intemeiate din concediul de odihna, in conditiile prezentelor norme metodologice, da dreptul la 

efectuarea concediului restant intrun interval de 18 luni incepand cu prima vacanta a anului 

scolar/universitar urmator celui in care cadrul didactic revine in activitate. 

- (8) Orice conventie prin care se renunta, in totalitate sau in parte, la dreptul la concediul de odihna 

este lovita de nulitate.” 

Concediul de odihnă se menționează în condica de prezență, în fișele lunare de pontaj și în 

evidența concediilor de odihnă. 

Rechemarea din concediul de odihnă se face în scris astfel: 

- Pentru personalul din unitățile de învățământ, de către director 

- Pentru personalul didactic de conducere, de indrumare și control, prin decizie a 

inspectorului școlar general 

- Pentru directorul adjunct, de către director sau inspectorul școlar general 

- Pentru inspector școlar general/ inspector școlar general adjunct/ director CCD, prin 

aprobarea  ministrului educației (conform OME 4050/2021) 

În cazul rechemării din concediul de odihnă, efectuarea acestuia va fi reprogramată ulterior. 
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Unitatea va întocmi o evidență distinctă a tuturor rechemărilor din concediul de odihnă, având 

obligația transmiterii acesteia anual la inspectoratul școlar, cu analiza cauzelor care au generat 

întreruperea concediului. 

 

8.4.2 Solicitarea concediului de odihnă 

 

Directorii unităților de învățământ, directorii unităților de învățământ conexe, depun la 

secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Bihor cererile de concediu, conform planificărilor 

existente în unitatea de învățământ/unitățile de învățământ conexe, cu cinci zile înainte de perioada 

pentru care se solicită concediul de odihnă. Cererea este însoțită de o copie a deciziei de delegare de 

atribuții către directorul adjunct sau un membru al consiliului de administrație al unității. De 

asemenea, în cerere se certifică faptul că perioada solicitată se regăsește în planificarea anuală 

aprobată în CA. 

 

8.4.3. Evidența concediilor de odihnă 

 

Se va crea o aplicație electronică (EduSal sau una a ISJ Bihor) în vederea evidenței concediilor de 

odihnă. Evidența zilelor efectuate și neefectuate ale CO va fi ținută de compartimentul Management 

instituțional și de către fiecare școală în parte, conform Art. 15, alin, 1 și 2 din OM 4050/2021. Evidența 

concediilor de odihnă se completează cu evidenţierea zilelor de concediu de odihnă restant şi a zilelor 

de concediu de odihnă pentru anul în curs, conform Anexei nr. 1. Astfel, unitatea are în permanență 

controlul asupra zilelor de concediu de odihnă efectuate/neefectuate ale salariatului. 

 

  

8.4.4. Compensarea în bani a concediilor de odihnă neefectuate 

 

În situații excepționale, potrivit art. 146, alin. 3 din Legea 53/2011 – Codul Muncii, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, compensarea în bani a concediului de odihnă este permisă 

numai în cazul încetării contractului individual de muncă. 

Conform OME 4050/2021, compensarea în bani a concediului neefectuat este permisă numai în 

cazul încetării contractului individual de muncă. Compensarea în bani se aprobă de angajator în baza 

procesului-verbal de verificare întocmit de inspectoratul școlar. 

Procesul-verbal este întocmit de compartimentul salarizare normare al Inspectoratului Școlar 

Județean Bihor, în baza documentelor transmise prin e-mail de unitățile de învățământ conform 

adresei nr. 17601/13.11.2019 (Anexa nr. 5) 

În cazul în care se constată documente lipsă, inspectoratul școlar va solicita unității transmiterea 

documentelor solicitate/lipsă. 
 
 

9. RESPONSABILITATI 
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9.1. Consiliul de administrație 

 

- Aprobă programarea concediilor de odihnă 

 

9.2.  Inspectorul școlar general/Directorul 
 

1. Desemnează prin decizie/fișa postului persoana responsabilă cu condica de prezență; 

2. Stabileşte programul de lucru prin Regulamentul intern; 

3. Aprobă: foaia colectivă de prezență, solicitările privind concediile de odihnă;                                                                                                                                  

4. Dispune rechemarea din concediul de odihnă a salariatului, pentru motive bine 

întemeiate, precizate în dispoziție. 

5. Aprobă procesele-verbale de verificare, în vederea compensării concediului de odihnă 

 

9.3. Secretarul șef/secretarul și Contabilul șef/administratorul financiar, responsabilul de 

la salarizare-normare/resurse umane 

 

➢ Întocmeşte foaia colectivă de prezență (sau oricare altă persoană numită prin decizie de 

conducătorul unității, cu respectarea segregării sarcinilor); 

➢ Înregistrează cererile de CO 

➢ Ține evidenţa pentru fiecare salariat a zilelor de CO 

➢ Transmite/înmânează sub semnătură un exemplar din decizia de rechemare din concediul de 

odihnă emise de conducătorul unității, după ce le-a înregistrat în Registrul de Decizii al unităţii. 

➢ Prelucrează documentele privind concediile de odihnă 

➢ Evidențiază în aplicația de salarizare EduSal concediile de odihnă conform fișelor de pontaj; 

➢ Întocmește procesul-verbal de verificare, în vederea compensării concediului de odihnă. 

 

9.4. Managementul instituțional 

➢ Ține evidența planificării concediilor de odihnă a directorilor unităților de învățământ și 

conexe; 

➢ Ține evidența solicitărilor concediilor de odihnă; 

➢ Ține evidența zilelor de concediu efectuate și neefectuate de către directorii unităților de 

învățământ și conexe și a rechemărilor. 

 

 

9.5. Compartimentul  Audit 

➢ Primește de la unitățile școlare evidența tuturor rechemărilor din concediul de odihnă și a 

concediilor neefectuate pentru personalul didactic de predare, personalul de conducere din 

unitățile de învățământ preuniversitar și conexe, precum și pentru personalul de conducere, de 

îndrumare și control din inspectoratele școlare, în vederea auditării. Unitățile de învățământ au 

obligația transmiterii, în termen de 15 zile de la sfârșitul anului școlar, a evidenței menționate 
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mai sus, împreună cu documentele justificative care au generat întreruperea/rechemarea din 

concediul de odihnă. 
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Nr. 

anexă 

Denumire anexă 

1. Formular evidență CO propus 

2. Formular privind Planificarea anuală a CO propus 

3. Cererea de concediu de odihnă 

4 

 

. 

Adresa IȘJ Bihor nr. 17601/13.11.2019 

5 Proces-verbal de verificare, în vederea compensării concediului de odihnă 
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2 
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2 
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3 
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4 

6. Documente de referinţă 
 

4 
7. Definiţii şi abrevieri : 

 
5 
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7 
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21 

10. Anexe  
 

22 
11. Cuprins 22 

 
 
 
 


