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REFERAT DE SPECIALITATE 

cu privire la aprobarea concediilor  pentru anul şcolar 2019/2020 

 

În conformitate cu prevederile Codului muncii aprobat cu Legea nr. 53/2003 

republicată, ale Legii E.N. nr. 1/2011  a Educaţiei Naţionale şi ale Normelor metodologice 

privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic din învăţământ aprobate cu 

O.M.E.C.T.S nr. 5559/2011 angajatorul are obligaţia de a planifica concediile de odihnă ale 

personalului didactic şi didactic auxiliar, în perioada octombrie ; 

Conform prevederilor Legii nr. 1/2011 personalul didactic beneficiază de  un număr de 

62 zile lucrătoare de concediu de odihnă; 

Conform prevederilor Normelor metodologice privind efectuarea concediului de 

odihna al personalului didactic din învăţământ aprobate cu O.M.E.C.T.S nr. 5559/2011 

personalul didactic şi didactic auxiliar poate efectua concediul de odihnă în perioada 

vacanţelor şcolare;   

 Oportunitate şi corectitudinea planificării  concediilor de odihna 

 La definitivarea planificării c.o. s-au avut în vedere: 

 Interesul salariatului 

 Interesele unităţii în sensul de a se asigura personalul necesar pentru desfăşurarea 

normală a examenelor naţionale – supraveghere şi corectare la Evaluarea Naţională, 

bacalaureat şi examenul de titularizare; 

 Desfăşurarea activităţilor educative din timpul vacanţelor şcolare; 

 Desfăşurarea pregătirii şi susţinerea examenelor de corigenţă; 

 Pregătirea unităţii pentru desfăşurarea cursurilor; 

 Baza legală  : 

 Legea E.N. nr. 1/2011   

 ROFUIP aprobat cu OMECTS 5079/2016; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație aprobat cu 

OMEN nr 4619/2014 

 N O R M E M E T O D O L O G I C E privind efectuarea concediului de odihnă al 

personalului didactic din învăţământ aprobat cu O.M.E.N. nr. 5559/2011 

 Legea  nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii 

  H.G. nr. 250/1992 privind concediile de odihnă 

Ţinând cont de cele prezentate supun dezbaterii şi aprobării proiectul de hotărâre cu 

privire la acordarea concediilor de odihnă pentru personalul didactic şi didactic 

auxiliar. 

 

Secretar şef, 

Voicu Cristina  

 



ȘCOALA GIMNAZIALĂ BALȘ 

COMUNA BALȘ 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

cu privire la aprobarea concediilor  de odihnă pentru anul şcolar 2019/2020 

 

 

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de doamna Voicu Cristina, secretar 

şef, prin care solicită promovarea proiectului de hotărâre a Consiliului de Administrație cu 

privire  la aprobarea concediilor de  odihnă  pentru anul şcolar 2019/2020 

Având în vedere prevederile L 1/ 2011 a Educației Naționale ; 

Având în vedere principiul asigurării continuităţii  examenelor naţionale; 

  Având în vedere prevederile ROFUIP  aprobat cu O.M.E.N. nr. 5079/2016 

Având în vedere că prin metodologia de acordare a concediilor de odihna personalul 

didactic poate efectua concediul de odihnă numai în timpul vacanţelor şcolare ; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii; 

 

 

 

I Baza legală  : 

 Legea E.N. nr. 1/2011   

 ROFUIP aprobat cu OMECTS 5079/2016; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație aprobat cu 

OMEN nr 4619/2014 

 Norme metodologice  privind efectuarea concediului de odihnă al personalului 

didactic din învăţământ aprobat cu O.M.E.N. nr. 5559/2011 

 Legea  nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii 

  H.G. nr. 250/1992 privind concediile de odihnă 

Ţinând cont de cele prezentate supun dezbaterii şi aprobării proiectul de hotărâre cu 

privire la acordarea concediilor de odihnă personalului angajat  pentru anul școlar 

2019-2020. 

 

 

 

 

Preşedinte CA, 

Prof. Perju Cristina                                          
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Hotărâre nr. 48/ 20.12.2019 

Cu privire la aprobarea concediilor de odihnă  pentru anul şcolar 2019/2020 

 

Având în vedere referatul prin care doamna Voicu Cristina, secretar şef, solicită 

emiterea hotărârii CA cu privire la aprobarea concediilor de odihnă pentru anul şcolar 

2019/2020; 

Având în vedere că în şedinţa CA din data de 20.12.2019 s-a analizat şi s-au aprobat    

concediile de odihnă  pentru anul şcolar 2019/2020; 

Având în vedere  prevederile Normelor metodologice privind efectuarea concediului 

de odihna al personalului didactic din învăţământ aprobate cu O.M.E.C.T.S nr. 5559/2011; 

  Având în vedere prevederile ROFUIP  aprobat cu O.M.E.N. nr. 5079/2016 

Ţinând cont de prevederile Legii E.N. nr. 1/2011 , ale Legii nr. 53/2003 republicată, 

privind Codul muncii şi ale H.G. nr. 250/1992 privind concediile de odihnă; 

În temeiul prevederilor art.  96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1  Se aprobă concediile de odihnă a personalului didactic  pentru anul şcolar 

2019/2020, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Compartimentele funcţionale ale unităţii şi persoanele în cauză vor duce la 

îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa compartimentelor funcţionale ale unităţii şi   

persoanelor în cauză, prin grija secretarului unităţii. 

 Președinte ședință, Contrasemnează 

 Prof. Perju Cristina                                             Secretar , prof. Ignea Anca Simona  

 

Total membri 7 

Prezenți 7 

Pentru 7 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 

 


