
 

Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș 
 
 

PROCEDURA DE SISTEM 
 

Concediile de odihnă şi alte concedii/ zile libere acordate 
personalului contractual din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș 

 
Cod: PS.07 

Ediţia : I 
Nr. de exemplare:   

Revizia: 0 
Nr. de ex. : ….. 

 
Pagina 1 din 29 
 

 

 

 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a 

reviziei în cadrul ediţiei procedurii de sistem 

 

 Elemente privind 

responsabilii/  

operaţiunea  

Numele şi 

prenumele 

 

Funcţia 

 

 

Data 

 

 

Semnătura  

 

1 2 3 4 5 

1.1. Aprobat  Vasile Cazan Manager   

1.2. Verificat Carmen Hărșan Consilier juridic   

1.3. Elaborat Cristina Covaciu Director adjunct- 

Coordonator 

Comisie de 

monitorizare SCIM 

  

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor  procedurii de sistem  

 
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 I Elaborarea ediției inițiale    

2.2. Revizia 1    

2.3 Revizia 2    

2.4.     

     

     

     

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul 

ediţiei procedurii de sistem  

 

Nr 
Crt 

Scopul 
difuzării 

Exemplar 
nr. 

Structură 
organizatorică 

Funcţia 
Numele şi 

prenumele 
Data 

primirii1 
Semnătura 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Aplicare Se 
elaborează 
în exemplar 
unic, care se 
păstrează în 
Manualul de 
proceduri al 
Filarmonicii 
de Stat Tîrgu 
Mureș.   
Se transmite 

Conducere Director 
adjunct 

Cristina 

Covaciu  

  

2 Aplicare Conducere Contabil șef Adrian 

Dragomir 

  

3 Aplicare Compartiment 
Organizare concerte-
Relații publice 

Secretar 
artistic 

Szallos-

Farkas 

Margit 

  

4 Aplicare, 
evidență, 
arhivare 

Contabilitate- 
Resurse Umane 

Referent Vincze 
Ibolya 

  

                                                           
1 Se anexează prezentei PS  dovada transmiterii prin e-mail a procedurii de sistem scanată, după care persoanele 

menţionate în coloana 5 vor confirma primirea prin semnătură. 
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5 Aplicare în format 
electronic, 
scanat,  
personalului 
de 
conducere, 
care va 
stabili 
măsurile 
necesare 
pentru 
cunoaşterea 
şi aplicarea 
ei de către 
salariaţi.   

Orchestra simfonică Concert-
maestru 

Oprea 
Roxana 

  

6 Aplicare Orchestra simfonică Concert-
maestru 

Peter Bela   

7 Aplicare Corul mixt Șef partida 
tenor  

Biro Peter   

8 Aplicare Corul mixt Șef partida 
sopran 

Iordache 
Mihaela-
Beatrice 

  

9 Aplicare Corul mixt Șef partida 
bas  

Marton 
Zsolt-Barna 

  

10 Aplicare Corul mixt Șef partida 
alt 

Siko 
Szidonia 

  

11 

Arhivare 

Comisie de 
monitorizare SCIM 

Secretar Szallos-

Farkas 

Margit 

  

 

4.  Scopul procedurii de sistem 

4.1. Stabilește modalitatea de programare, modificare a programării, avizare, aprobare și 
efectuare a concediilor de odihnă și altor tipuri de concediu/ zile libere acordate, potrivit 
normelor legale, personalului contractual din cadrul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș; 
4.2. Asigură elaborarea documentaţiei adecvate derulării acestei activităţi; 
4.3. Asigură continuitatea activităţii instituției; 
4.4.Asigură respectarea legislației în vigoare cu privire la efectuarea concediilor personalului 
contractual din cadrul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș. 

 

5.  Domeniul  de  aplicare a procedurii de sistem 

5.1.Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul contractual de conducere și 
execuție din cadrul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș. 

5.2. Prezenta procedură se referă la metodologia de întocmire și aprobare a cererilor pentru 
efectuarea concediului de odihnă și altor tipuri de concediu ale salariaților instituției care se 
aplică de conducătorii de compartimente din structura instituției, pe de o parte, în calitate de 
persoane care aprobă cererile, iar pe de altă parte, de angajații instituției care întocmesc 
cererile pentru efectuarea concediului de odihnă și altor tipuri de concediu, precum și modul 
de gestionare a acestora de către Compartimentul Contabilitate-Resurse Umane.  

 

6.  Documente  de  referinţă aplicabile activităţii procedurate 

9.1.Legislație primară 

(1) Legea 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

(2) Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale 
salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile 
bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

(3) Legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în vigoare la data 
aplicării procedurii de sistem; 

(4) Legea nr.91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea 
sănătății copilului; 

(5) Legea concediului paternal nr.210/1999; 

(6) Hotărârea Guvernului nr.244/2000  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii concediului paternal nr.210/1999; 

(7) Legea nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și 
completările ulterioare; 
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(8) Hotărârea Guvernului nr.1364/2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor 
de sânge; 

(9) Legea nr.273/2004 privind procedura adopției, republicată; 
(10) Hotărârea Guvernului nr.579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, republicată; 
(11) Legea nr.57/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura 
adopției, precum și a altor acte normative. 
 
6.2. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș: 
(1) Regulament de organizare şi funcţionare al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, aprobat prin 
Hotărârea nr.30/29.02.2012 a Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare; 
(2) Regulamentul intern al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş; 
(3) Regulamentul privind organizarea evidenţei, circuitul documentelor şi folosirea ştampilelor 
la nivelul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş; 
(4) Decizia managerului instituției privind constituirea şi stabilirea atribuţiilor Comisiei de 
monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării de sistemului de control 
managerial al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș;  
(5) Fișe de post; 
(6) Contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul instituției. 

 

7. Definiţii  şi  prescurtări ale termenilor utilizaţi în procedură  

7.1. Definiţii ale termenilor 
(1) Angajat= în înțelesul prezentei proceduri, prin noțiunea generică de angajat, se înțelege 
personalul contractual angajat în baza unui contract individual de muncă, managerul 
Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș; 
(2) Angajator= managerul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș; 
(3) Compartiment= denumirea generică pentru subdiviziunile organizatorice ale Filarmonicii 

de Stat Tîrgu Mureș;  cuprinde ansamblul persoanelor care efectuează munci omogene şi/sau 

complementare, de regulă în acelaşi amplasament, şi care contribuie la realizarea aceloraşi 

obiective derivate; 

(4) Conducător= persoana din cadrul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș cu atributii de 
conducere a compartimentului sau, după caz, care coordonează activitatea respectivului 
compartiment; 
(5) Ediţie a unei proceduri= forma iniţială sau actualizată, după caz, a procedurii  de sistem, 
aprobată şi difuzată; 

(6) Personal contractual= personalul care desfășoară activități în baza unui contract 
individual de muncă; 
(7) Procedură = prezentare în scris a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite   
şi a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor, având în vedere asumarea 
responsabilităţilor; 
(8) Procedură de sistem = descrierea formalizată, în scris, a ansamblului de activităţi ce 
trebuie realizate, a metodelor de lucru şi a regulilor de aplicat cu privire la efectuarea 
concediilor de către personalul contractual din cadrul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, 
aplicabile tuturor compartimentelor din cadrul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș; 
(9) Programare individual a concediului de odihnă= document în baza căruia angajatorul, cu 
consultarea angajatului, realizează programarea individual a concediilor de odihnă, 
contralizator întocmit la finele anului pentru anul următor, 
(10) Revizia în cadrul unei  ediţii = acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele 
asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii  de 
sistem, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate. 

 
7.2. Abrevieri ale termenilor 
L – Lege; 
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HG – Hotărârea Guvernului; 

 

8. Descrierea procedurii de sistem 
 
8.1. Generalităţi 
8.1.1.Potrivit prevederilor Codului Muncii, dreptul la concediul de odihnă anual este garantat 
tuturor salariaţilor, acesta neputând forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. 
8.1.2. In afara concediului de odihnă, angajații beneficiază şi de următoarele concedii/ zile 
lucrătoare libere, reglementate prin acte normative specifice: 
a) concedii fără plată; 
b) concedii plătite pentru evenimente familiale deosebite; 
c) concedii pentru formare profesională; 
d) concediu pentru incapacitate temporară de muncă; 
e) concediu de maternitate; 
f) concediu pentru creşterea copilului; 
g) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav; 
h) concediu paternal; 
i) concediu pentru carantină; 
j) concediu pentru risc maternal; 
k) concediu de acomodare; 
l) zile lucrătoare libere plătite și/sau neplătite acordate anual pentru: 

l.1) donarea de sânge- 1 zi lucrătoare; 
l.2) îngrijirea sănătății copilului- 1 zi lucrătoare; 
l.3) chemări la Centrul Militar- maxim 5 zile lucrătoare. 

 
8.2.Modul de lucru 
 
8.2.1. Concediul de odihnă anual 
 
8.2.1.1. Stabilirea dreptului la concediul de odihnă anual - prevederi legale 
(1) Stabilirea duratei concediului de odihnă annual plătit se face în raport cu vechimea în 
muncă a fiecărui angajat, după cum urmează: 
      Vechimea în muncă                               Durata concediului 
a) până la 10 ani vechime                            21 zile lucrătoare 
b) peste 10 ani vechime                              25 zile lucrătoare 
c) pentru tinerii în vârstă de până la 18 ani    24 zile lucrătoare. 
Stabilirea duratei individuale a concediului de odihnă pentru angajații instituției se face la 
Compartimentul Contabilitate-Resurse Umane din instituție, de către referentul cu atribuții în 
domeniul resurselor umane, până cel târziu la data de 01 decembrie a anului curent pentru 
anul următor. 
Pentru personalul încadrat în instituție după aprobarea programării concediilor de odihnă, 
perioada de concediu se stabilește, în scris, odată cu semnarea contractului individual de 
muncă. 
(2) Vechimea în muncă se ia în considerare la determinarea duratei concediului de odihnă este 
cea pe care angajații o împlinesc în cursul anului calendaristic pentru care li se acordă 
concediul, stabilită potrivit Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 
modificările ulterioare. 
(3) Pentru tinerii în vârstă de până la 18 ani, la stabilirea duratei concediului de odihnă se ia 
în considerare vârsta pe care au avut-o la data de 1 ianuarie a anului calendaristic respectiv. 
(4) Pentru angajații care se încadrează în muncă în timpul anului, durata concediului de 
odihnă se stabileşte proporţional cu perioada lucrată de la încadrare până la sfârşitul anului 
calendaristic respectiv, în raport cu vechimea în muncă stabilită potrivit alin.(1). 
(5) Salariaţii care sunt încadraţi în posturi cu fracţiuni de normă (4 sau 6 ore pe zi) au dreptul 
la concediul de odihnă cu durata integrală stabilită corespunzător vechimii în muncă. 
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(6) Angajații care îndeplinesc prin cumul, pe lângă funcţia de bază, cu o normă întreagă, o 
altă funcţie, au dreptul la concediul de odihnă plătit numai de la unitatea în care au funcţia 
de bază. Unitatea în care angajații cumulează le va acorda, la cerere, un concediu fără plată 
pentru zilele de concediu de odihnă primite de la cealaltă unitate. 
(7) Angajații care sunt încadraţi cu jumătate de normă la două unităţi au dreptul la concediu 
de odihnă la ambele unităţi, proporţional cu timpul lucrat. 
(8) 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.  
Angajatul 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. 
(9) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin 
reglementări legale nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual. 
(10) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. 
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. 
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. 
In cazul în care perioadele concediilor medicale și concediilor fără plată, acordate în temeiul 
art. 25 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte 
concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și 
din unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, însumate, au 
fost de 12 luni sau mai mari şi s-au întins pe 2 sau mai mulţi ani calendaristici consecutivi, 
angajații au dreptul la un singur concediu de odihnă, acordat în anul reînceperii activităţii, în 
măsura în care nu a fost efectuat în anul în care s-a ivit lipsa de la serviciu pentru motivele 
prevăzute. 
 
8.2.1.2. Programarea anuală a concediului de odihnă  
(1) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări individuale 
stabilită de angajator cu consultarea angajatului. 
Programarea concediilor de odihnă se va face de către referentul cu atribuții în domeniul 
resurselor umane din Compartimentul Contabilitate-Resurse Umane din instituție, la sfârșitul 
anului, pentru anul următor și se aprobă de către conducerea Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș. 
Programarea concediului de odihnă se poate face integral sau fracționat, cu condiția ca 
fiecare angajat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu 
neîntrerupt. 
(2) Până cel târziu la data de 01 decembrie a fiecărui an, referentul cu atribuții în domeniul 
resurselor umane din cadrul Compartimentului Contabilitate-Resurse Umane din instituție 
întocmește situația privind numărul de zile de concediu de odihnă la care au dreptul în anul 
calendaristic următor angajații instituției, conform prevederilor de la pct.8.2.1.1.din 
prezenta procedură (conform anexei F-PS.07.01). 
Pentru respectarea obligației de consultare a angajaților în scopul stabilirii programării 
concediilor de odihnă anuale de către angajator, secretariatul instituției solicită tuturor 
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angajaților o propunere de programare a concediilor de odihnă, cu consultarea superiorului 
ierarhic, astfel încât perioadele programate să nu se suprapună și totodată să se asigure 
continuitatea activității compartimentului. 
Documentul  prin care se centralizează, la nivelul instituției opțiunile angajaților cu privire la 
programarea concediilor de odihnă va fi întocmit conform anexei F-PS.07.02 la prezenta 
procedură, de către referentul cu atribuții în domeniul resurselor umane din cadrul 
Compartimentului Contabilitate-Resurse Umane din instituție, până cel târziu la data de 10 
decembrie a fiecărui an calendaristic. Acesta va înainta managerului instituției propunerile 
individuale de programare a concediilor de odihnă pentru anul următor până cel târziu la data 
de 12 decembrie a fiecărui an calendaristic, în scopul aprobării programării individuale a  
concediilor de odihnă pentru anul următor.  
Decizia emisă în acest sens reprezintă, conform prevederilor legale în vigoare actul 
administrativ de aprobare a programării concediilor de odihnă pentru anul următor. 
 
8.2.1.3. Modificarea programării concediului de odihnă  
(1) Angajatul 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. 
Astfel, programarea concediilor de odihnă va fi modificată, la cererea angajatului, în 
următoarele cazuri exprese: 
a) angajatul se află în concediu medical; 
b) angajata cere concediu de odihnă înainte sau în continuarea concediului de maternitate; 
c) angajatul este chemat să îndeplinească îndatoriri publice; 
d) angajatul este chemat să satisfacă obligaţii militare, altele decât serviciul militar în 
termen; 
e) angajatul urmează sau trebuie să urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecţionare 
sau specializare, în ţară ori în străinătate; 
f) angajatul are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o staţiune 
balneoclimaterică, caz în care data începerii concediului de odihnă va fi cea indicată în 
recomandarea medicală; 
g) angajata se află în concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani sau 3 
ani, după caz. 
(2) Programarea concediului de odihnă poate fi modificată de conducerea instituției și dacă 
angajatul solicită acest lucru. 
Modificarea programării va fi avizată de conducerea compartimentelor din structura instituției 
și aprobată de conducerea instituției. 
(3) Angajații vor solicita modificarea programării și aprobarea efectuării concediului de odihnă 
într-o altă perioadă decât cea inițial programată, printr-o cerere (conform anexei                
F-PS.07.03), care va fi depusă cu cel puțin trei zile înainte de perioada aprobată prin 
programarea inițială sau de data de început a perioadei solicitate în reprogramare, după caz. 
 
8.2.1.4. Efectuarea concediului de odihnă 
(1)  Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic, în perioada programată, în 
temeiul unei note de plecare în concediu, întocmită de referentul cu atribuții în domeniul 
resurselor umane din cadrul Compartimentului Contabilitate-Resurse Umane din instituție, 
potrivit anexei F-PS.07.04, cu cel puțin trei zile înaintea plecării în concediu. 
(2) Ținând cont de specificul activității, concediul anual de odihnă pentru personalul 
instituției se acordă, de regulă în lunile iulie- august, în vacanţa dintre stagiuni.   
(3)  Prin excepție, pentru motive personale neprevăzute, angajații pot solicita efectuarea unui 
număr de cel mult 5 zile lucrătoare de concediul anual de odihnă și în alte perioade, ținându-
se seama de activitățile specifice și de nevoile personale ale angajaților, fără ca perioadele de 
efectuare a concediul de odihnă să se suprapună și totodată să se asigure continuitatea 
activității instituției, cu modificarea implicită a programării. 
Cererea de plecare în concediu mai sus menționată, întocmită potrivit anexei F-PS.07.05 la 
prezenta procedură, se depune cu cel puțin 2 zile înainte de prima zi de concediu solicitată. În 
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mod excepțional, cererea poate fi depusă la secretariatul instituției la data cu care se solicită 
acest concediu, cu condiția înștiințării telefonice prealabile a conducătorului 
compartimentului și a referentului cu atribuții în domeniul resurselor umane din cadrul 
Compartimentului Contabilitate-Resurse Umane din instituție. Fiecare angajat are obligația să 
urmărească efectuarea concediului de odihnă propriu în perioada programată, respectiv să 
urmărească circuitul cererii de reprogramare/plecare în concediu și să efectueze concediul 
numai după aprobarea cererii. 
 
8.2.1.5. Avizarea/ aprobarea/ efectuarea şi monitorizarea efectuării concediilor de odihnă 
(1) Nota de plecare în concediu de odihnă potrivit programării anuale aprobate se întocmește 
de către referentul cu atribuții în domeniul resurselor umane din cadrul Compartimentului 
Contabilitate-Resurse Umane din instituție, se avizează de conducătorul ierarhic superior și se 
aprobă de managerul instituției. 
(2) Cererea de reprogramare a concediului de odihnă a angajaților se avizează de 
conducătorul ierarhic superior și se aprobă de managerul instituției. 
(3) Referentul cu atribuții în domeniul resurselor umane din cadrul Compartimentului 
Contabilitate-Resurse Umane din instituție elaborează notele de plecare în concediu, primește 
cererile de reprogramare a concediului de odihnă ale angajaților instituției și înregistrează 
cererile la registratura instituției. 
O copie a notelor de plecare în concediu și/sau a cererii de reprogramare a concediului de 
odihnă, după caz, se va păstra în dosarul personal, iar originalul se anexează la statul de plată 
a salariilor. 
Totodată, pe baza notelor de plecare în concediu și a cererilor de reprogramare a concediului 
de odihnă aprobate, referentul cu atribuții în domeniul resurselor umane din cadrul 
Compartimentului Contabilitate-Resurse Umane din instituție face comunicări individuale sau 
colective, întocmite potrivit anexei F-PS.07.06 la prezenta procedură, în baza cărora se 
întocmesc pontajele lunare de către angajații cu atribuții în acest sens. 
(4) În luna ianuarie a fiecărui an, referentul cu atribuții în domeniul resurselor umane din 
cadrul Compartimentului Contabilitate-Resurse Umane din instituție întocmește situația 
privind concediul de odihnă aferent anului anterior neefectuat de către angajații instituției, 
potrivit anexei F-PS.07.07 la prezenta procedură. 
La programarea concediului de odihnă se va avea în vedere efectuarea cu prioritate a 
concediului de odihnă restant. 
 
8.2.1.6. Întreruperea efectuării concediilor de odihnă și rechemarea angajaților la serviciu 
(1) Efectuarea concediului de odihnă se întrerupe, dacă în timpul concediului de odihnă 
intervine una dintre următoarele situații: 
a) angajatul se află în concediul medical; 
b) angajata cere concediu de odihnă înainte sau în continuarea concediului de maternitate; 
c) angajatul este chemat să îndeplinească îndatoriri publice; 
d) angajatul este chemat să satisfacă obligaţii militare, altele decât serviciul militar în 
termen; 
e) angajatul urmează sau trebuie să urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecţionare 
sau specializare, în ţară ori în străinătate; 
f) angajatul este rechemat, prin dispoziția scrisă a conducerii instituției, numai pentru nevoi de 

serviciu neprevăzute, care fac necesară prezenţa acestuia în unitate (conform anexei                 
F-PS.07.08). 
În cazurile de întrerupere a concediului de odihnă, angajații vor efectua restul zilelor de 
concediu după ce au încetat situaţiile respective sau, când aceasta nu este posibilă, la data 
stabilită printr-o nouă programare, în cadrul aceluiaşi an calendaristic. 
(2) În cazul în care angajatul, 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. 
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8.2.1.7. Indemnizația pentru concediul de odihnă.  
             Compensarea în bani a concediului de odihnă 
 
(1) Pe durata concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la o indeminizaţie calculată în raport 
cu numărul de zile de concediu înmulţite cu media zilnică a salariului de bază, sporului de 
vechime şi, după caz, indemnizaţiei pentru funcţia de conducere, luate împreună, 
corespunzătoare fiecărei luni calendaristice în care se efectuează zilele de concediu de 
odihnă. 
Media zilnică a veniturilor prevăzute la alineatul precedent se stabileşte în raport cu numărul 
zilelor lucrătoare din fiecare lună în care se efectuează zilele de concediu. 
Pentru salariaţii încadraţi cu fracţiuni de normă, indemnizaţia de concediu de odihnă se 
calculează avându-se în vedere veniturile prevăzute la alin.(1), cuvenite pentru fracţiunea sau 
fracţiunile de normă care se iau în calcul. 
(2) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte cu cel puţin 5 zile înaintea plecării în 
concediu, la cererea scrisă a angajatului.  
In cazul în care angajatul solicită plata în avans a indemnizaţiei de concediu, acesta va 
completa o cerere (conform anexei F-PS.07.09), care, după aprobare de către conducerea 
instituției, se depune la Compartimentul Contabilitate- Resurse Umane cu cel puțin 10 zile 
lucrătoare înaintea datei solicitate pentru începerea concediului de odihnă. 
(3) În cazul în care concediul început la o anumită dată este întrerupt, indemnizaţia nu se 
restituie. În această situaţie se va proceda la regularizarea plăţilor în raport cu indemnizaţia 
de concediu aferentă zilelor de concediu neefectuat şi cu salariul cuvenit salariatului pentru 
perioada lucrată după întreruperea concediului, sau cu drepturile cuvenite pe această 
perioadă, după caz, potrivit legii. 
(4) La data programată pentru efectuarea părţii restanţe a concediului de odihnă se acordă 
salariatului indemnizaţia de concediu cuvenită pentru această parte, în condiţiile legii. 
(5) Concediul de odihnă cuvenit salariaţilor detaşaţi la alte unităţi se acordă de unităţile la 
care aceştia îşi desfăşoară activitatea. 
Salariaţii detaşaţi la o altă unitate având sediul în altă localitate au dreptul la rambursarea 
cheltuielilor de transport dus şi întors, din localitatea unde sunt detaşaţi în localitatea unde se 
află unitatea la care sunt angajaţi, pentru cazul în care concediul se efectuează în timpul 
detaşării. 
(6) În cazul în care, după ce salariatul a efectuat concediul de odihnă, contractul său de 
muncă a încetat din motivele prezentate la art. 130 alin. (1) lit. i), j), k), l) şi art. 135 din 
Codul muncii, acesta este obligat să restituie unităţii partea din indemnizaţia de concediu 
corespunzătoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acel concediu. 
(7) Prevederile alin. (9) nu se aplică: 
a) salariaţilor care au desfăcute contractele de muncă în baza art. 135 din Codul muncii, din 
cauza stării sănătăţii, constatată prin certificatul medical, iar unitatea nu le-a putut oferi o 
altă muncă corespunzătoare stării sănătăţii şi calificării profesionale; 
b) femeilor care au desfăcute contractele de muncă în baza art. 135 din Codul muncii, pentru 
creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 7 ani; 
c) salariaţilor pentru care, după desfacerea contractului de muncă în temeiul art. 130 alin. (1) 
lit. j) din Codul muncii, a intervenit achitarea, anularea urmăririi penale sau încetarea 
procesului penal ori a urmăririi penale. 
(8) Concediul de odihnă neacordat salariaţilor transferaţi, de către unitatea de la care s-a 
efectuat transferarea, se va acorda acestora de unitatea la care au fost transferaţi. 
Indemnizaţia de concediu va fi suportată de către cele două unităţi, proporţional cu timpul 
lucrat la fiecare dintre acestea în cursul anului calendaristic respectiv; în acelaşi mod se va 
proceda şi în cazul în care concediul de odihnă a fost efectuat înainte de transferare. 
(9) Concediile de odihnă neefectuate, cuvenite salariaţilor cărora le-a încetat contractul de 
muncă, vor fi compensate în bani. Sumele cuvenite sunt egale cu indemnizaţia de concediu 
aferentă perioadei efectiv lucrate. 
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(10) Au dreptul la compensarea în bani a concediului de odihnă cuvenit pentru perioada 
lucrată de la începutul anului calendaristic şi salariaţii chemaţi să-şi satisfacă serviciul militar 
în termen. 
(11) În cazul decesului salariatului, suma reprezentând compensarea în bani a concediului de 
odihnă neefectuat se va acorda membrilor săi de familie - soţ, copii, părinţi. 
 
 
8.2.2. Alte categorii de concedii 
 
8.2.2.1.Concediul plătit pentru evenimente familiale deosebite 
(1) În cazul unor evenimente familiale desosebite, angajații au dreptul la zile de concediu 
plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă. 

(2) Potrivit  Hotărârii Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale 
salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile 
bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, personalul contractual are 
dreptul la zile de concediu plătit, în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite: 

a) căsătoria salariatului – 5 zile lucrătoare; 
b) nașterea și/ sau căsătoria unui copil- 3 zile lucrătoare; 
c) decesul soţului/ soției sau al unei rude de până la gradul II1 a salariatului (copii, părinți, 
bunici, nepoți, frați)- 3 zile lucrătoare. 
(3) Angajatul întocmește cererea pentru efectuarea concediului pentru evenimente familiale 
deosebite, întocmită conform anexei F-PS.07.10, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de 
data efectuării concediului plătit pentru evenimente familiale deosebite, cu excepția cazului 
în care se solicită concediu pentru  naşterea copilului/ decesul soţului sau al unei rude de 
până la gradul II a salariatului.2 
(4) Cererea de concediul plătit pentru evenimente familiale deosebite va fi  avizată în mod 
obligatoriu de către conducătorul ierarhic direct. 
Ulterior, cererea va fi verificată de angajatul instituției cu atribuții în domeniul resurselor 
uman, respectiv gestionarea evidenței concediilor și va semna rubrica ”verificat 
Compartimentul Contabilitate- Resurse Umane”.  Acesta va depune cererea aprobată în 
dosarul personal al angajatului, va proceda la evidența și calculul drepturilor salariale. 
In vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute de actele normative în vigoare, cererea va fi 
semnată la rubrica ”propun a se aproba” de către consilierul juridic din instituție. După 
analizarea temeiului legal și, dacă sunt îndeplinite cerințele, acesta înaintează cererea 
managerului instituției cu propunere de aprobare.  
(5) Cererea de solicitare a concediului pentru evenimente familiale deosebite va fi însoțită de 
o copie a certificatului de căsătorie/ naștere/ deces sau alte documente doveditoare, după 
caz, depuse ulterior. 
 
8.2.2.2. Concedii fără plată 
(1) Angajații au dreptul la concedii fără plată, a căror durată însumată nu poate depăşi 90 de 
zile lucrătoare anual, pentru rezolvarea unor situaţii personale, după cum urmează: 
a) susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în instituţiile de 
învăţământ superior, curs seral sau fără frecvenţă, a examenelor de an universitar, cât şi a 
examenului de diplomă, pentru angajații care urmează o formă de învăţământ superior, 
curs seral sau fără frecvenţă; 

                                                           
1Art 406 din Codul Civil prevede următoarele: 
”(1) Rudenia este în linie dreaptă în cazul descendenţei unei persoane dintr-o altă persoană şi poate fi ascendentă sau 
descendentă. 
(2) Rudenia este în linie colaterală atunci când rezultă din faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. 
(3) Gradul de rudenie se stabileşte astfel:  
a) în linie dreaptă, după numărul naşterilor: astfel, copiii şi părinţii sunt rude de gradul întâi, nepoţii şi bunicii sunt rude de gradul 
al doilea; 
b) în linie colaterală, după numărul naşterilor, urcând de la una dintre rude până la ascendentul comun şi coborând de la acesta   
până la cealaltă rudă; astfel, fraţii sunt rude de gradul al doilea, unchiul sau mătuşa şi nepotul, de gradul al treilea, verii primari, 
de gradul al patrulea.” 
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b) susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de 
doctorat, în cazul salariaţilor care nu beneficiază de burse de doctorat; 
c) prezentarea la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate. 
(2) Angajații au dreptul la concedii fără plată, fără limita de 90 de zile lucrătoare anual, în 
următoarele situaţii: 
a) îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 3 ani, în perioada indicată în certificatul 
medical; de acest drept beneficiază atât mama salariată, cât şi tatăl salariat, dacă mama 
copilului nu beneficiază, pentru aceleaşi motive, de concediu fără plată; 
b) tratament medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, dacă cel în 
cauză nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de 
muncă, precum şi pentru însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude apropiate- 
copil, frate, soră, părinte, pe timpul cât aceştia se află la tratament în străinătate - în 
ambele situaţii cu avizul obligatoriu al Ministerului Sănătăţii. 
(3)  Angajații au dreptul la concedii fără plată acordate și pentru interese personale, altele 
decât cele anterior menționate, pe durate stabilite prin acordul părţilor. 
Astfel, pentru rezolvarea unor situații personale sau pentru specializare profesională, angajații 
au dreptul la concedii fără plată pe o durată de până la 365 zile calendaristice consecutive. 
Fac excepție de la prevederile alin.2, angajații care efectuează studii masterale sau 
postuniversitare, în specialitatea postului ocupat, pentru care perioada maximă a concediului 
fără plată va fi de 2 ani. 
(4) Angajatul întocmește cererea pentru efectuarea concediului fără plată conform anexei              
F-PS.07.11 la prezenta procedură, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data efectuării 
concediului fără plată.  
În cazul în care angajații instituției- personal artisticsolicită acordarea unui concediu fără 
plată pentru ziua de concert, perioada solicitată trebuie să cuprindă și etapa de pregătire prin 
repetiții a concertului în cauză.  
Cererea de concediul fără plată va fi  avizată în mod obligatoriu de către conducătorul ierarhic 
direct. 
Ulterior, cererea va fi verificată de angajatul instituției cu atribuții în domeniul resurselor 
uman, respectiv gestionarea evidenței concediilor și va semna rubrica ”verificat 
Compartimentul Contabilitate- Resurse Umane”.  Acesta va depune cererea aprobată în 
dosarul personal al angajatului, va proceda la evidența și calculul drepturilor salariale. 
In vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute de actele normative în vigoare, cererea va fi 
semnată la rubrica ”propun a se aproba” de către consilierul juridic din instituție. După 
analizarea temeiului legal și, dacă sunt îndeplinite cerințele, acesta înaintează cererea 
managerului instituției cu propunere de aprobare.  
 
8.2.2.3. Concedii pentru formare profesională 
(1) Angajații pot beneficia, la cerere, de concedii pentru formare profesională, care se pot 
acorda cu sau fără plată, în virtutea obligaţiei salariaţilor de a menţine gradul sporit de 
competitivitate a procesului de muncă. 
(2) Concediile fără plată pentru formarea profesională se acordă la solicitarea angajatului, pe 
perioada formării profesionale pe care acesta o urmează din iniţiativa sa. 
(3) Angajatorul poate respinge solicitarea angajatului numai dacă absenţa acestuia ar prejudicia 
grav desfăşurarea activităţii. 
(4) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza în întregime 
şi/sau fracţionat în cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a 
unor forme de învăţământ sau pentru susţinerea examenelor de promovare în anul următor în 
cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu respectarea modalităţilor de întocmire a cererii 
prevăzute în prezenta procedură. 
(5) La sfârşitul perioadei de formare profesională, angajatul trebuie să prezinte angajatorului, 
dovada absolvirii/neabsolvirii cursului. 
(6) Cererea de concediu fără plată pentru formarea profesională trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 

 să fie înaintată angajatorului cu minim o lună înainte de efectuarea concediului; 
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 să precizeze data începerii stagiului de formare profesională, domeniul, durata, precum şi 
denumirea instituţiei. 

Angajatul întocmește cererea pentru efectuarea concediului pentru formare profesională, 
conform anexei F-PS.07.12 la prezenta procedură, cu minim o lună înainte de efectuarea 
concediului pentru formare profesională cu plată sau fără plată. 
Cererea de concediu pentru formare profesională va fi  avizată în mod obligatoriu de către 
conducătorul ierarhic direct. 
Ulterior, cererea va fi verificată de angajatul instituției cu atribuții în domeniul resurselor 
uman, respectiv gestionarea evidenței concediilor, care va semna rubrica ”verificat 
Compartimentul Contabilitate- Resurse Umane” și va depune cererea aprobată în dosarul 
personal al angajatului și va proceda la evidența și calculul drepturilor salariale. 
In vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute de actele normative în vigoare, cererea va fi 
semnată la rubrica ”propun a se aproba” de către consilierul juridic din instituție. După 
analizarea temeiului legal și, dacă sunt îndeplinite cerințele, acesta înaintează cererea 
managerului instituției cu propunere de aprobare.  
 
8.2.2.4. Concediul  paternal 
(1) Concediul paternal se acordă, în scopul de a asigura participarea efectivă a tatălui la 
îngrijirea noului- născut.                                                                                                              
Tatăl copilului nou-născut are dreptul la un concediu paternal plătit de 5 zile lucrătoare. 
În cazul în care tatăl copilului nou-născut a obţinut atestatul de absolvire a unui curs de 
puericultură, durata concediului paternal se majorează cu 10 zile lucrătoare. 
Tatăl poate beneficia de prevederea mai sus amintită numai o singură dată. 
Indemnizația de concediu paternal se plătește din fondul de salarii al instituției și este egală 
cu salariul corespunzător perioadei respective. 
(2) Concediul paternal se acordă la cerere, în primele 8 săptămâni de la naşterea copilului, 
justificat cu certificatul de naștere al acestuia, din care rezultă calitatea de tată a 
angajatului. 
Cererea pentru acordarea concediului paternal, însoțită de documentele doveditoare, va fi 
verificată de angajatul instituției cu atribuții în domeniul resurselor umane, respectiv 
gestionarea evidenței concediilor și va semna rubrica ”verificat Compartimentul Contabilitate- 
Resurse Umane”.  Acesta, va depune cererea aprobată în dosarul personal al angajatului, va 
proceda la evidența și calculul drepturilor salariale. 
In vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute de actele normative în vigoare, cererea va fi 
semnată la rubrica ”propun a se aproba” de către consilierul juridic din instituție. După 
analizarea temeiului legal și, dacă sunt îndeplinite cerințele, acesta înaintează cererea 
managerului instituției cu propunere de aprobare.  
 
8.2.2.5. Alte concedii/ zile libere plătite și/ sau neplătite 
(1) Angajații care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni 
venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal, beneficiază de 
concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu 
handicap, de până la 3 ani. 
(2) Angajații au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă 
de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la 
împlinirea vârstei de 18 ani, concediu pentru incapacitate temporară de muncă, concediu 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, concediu de 
maternitate, concediu pentru carantină, concediu pentru risc maternal, care sunt stabilite, în 
condiţiile legii, de autorităţile sanitare. 
Angajații vor depune certificatul medical, însoțit de eventuale documente justificative, spre 
aprobare la conducerea instituției, după care este transmis Compartimentului Contabilitate-
Resurse Umane pentru luare în evidență și pentru calculul drepturilor de concediu medical 
cuvenite potrivit legii. 
(3) Potrivit Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, republicată, angajații pot beneficia 
de un concediu de acomodare atunci când vor solicita adoptarea unui copil, având o durată de 
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maximum un an de zile, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei. 
Pentru acordarea concediului de acomodare de către angajator, persoana îndreptăţită trebuie 
să depună la acesta o cerere prin care solicită acordarea concediului, la care se anexează 
certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în 
vederea adopţiei şi documentul care atestă mutarea copilului la domiciliul familiei/persoanei 
adoptatoare. Ulterior aprobării de către angajator a cererii de intrare în concediu, contractul 
individual de muncă/raporturile de serviciu se suspendă din iniţiativa angajatului. 
Referitor la angajații care vor dori să facă evaluările pentru obţinerea atestatului şi să realizeze 
potrivirea practică cu copilul, angajatorii vor fi, de asemenea, obligaţi să acorde timp liber, 
fără micşorarea drepturilor salariale, în limita a cel mult 40 de ore pe an. Timpul liber va fi 
acordat în baza unei cereri la care se va anexa calendarul întâlnirilor cu copilul sau programul 
de vizite. 
(4) Potrivit Legii nr.91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru 
îngrijirea sănătății copilului, angajaților li se acordă o zi lucrătoare liberă pentru îngrijirea 
sănătății copilului, unuia dintre părinți, la alegere, respectiv reprezentantului legal al 
copilului, justificat ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului, 
din care să rezultă controlul medical efectuat, fără obligația angajatorului de a plăti 
drepturile salariale aferente.   
Cererea de solicitare a zilei libere mai sus menționată, întocmită conform anexei F-PS.07.13   
la prezenta procedură va fi însoțită de documente de motivare a solicitării. Justificarea poate 
fi făcută și ulterior, cu acte doveditoare depuse în termen de maxim 3 zile de la data zilei 
libere acordate. 
(5) Potrivit Hotărârii Guvernului nr.1364/2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor 
donatorilor de sânge, donatorul de sânge salariat are dreptul să primescă, la cerere, pentru 
fiecare donare efectivă, o zi liberă de la locul de muncă, în ziua donării. Cererea de solicitare 
a zilei libere mai sus menționată, întocmită conform anexei F-PS.07.13 la prezenta procedură 
va fi însoțită de documente de motivare a solicitării. Justificarea poate fi făcută și ulterior, cu 
acte doveditoare depuse în termen de maxim 3 zile de la data zilei libere acordate. 
(6) Potrivit Legii nr.446/2006  privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările şi 
completările ulterioare, tinerii chemați la recrutare, recruții și militarii rezerviști care au 
calitatea  de salariați și sunt chemați la centrele militare pentru clarificarea situației militare 
sau la unitățile militare pentru a participa la antrenamente/ exerciții de mobilizare, au 
dreptul la concediu suplimentar plătit de maxim  5 zile și sunt plătiți de angajator pe baza 
unei adeverințe eliberate de centrul militar. 
Cererea de solicitare a zilei libere mai sus menționată, întocmită conform anexei F-PS.07.13  
la prezenta procedură va fi însoțită de documente de motivare a solicitării. 
 
8.3.Documente utilizate 
8.3.1. Formulare-tip, prevăzute în anexa prezentei proceduri. 
 
9.0. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii 
9.1. Managerul instituției 
9.1.1. Aprobă situaţia privind programarea/ reprogramarea concediilor de odihnă ale 
angajaților, precum și nota de rechemare din concediu de odihnă; 
9.1.2. Aprobă solicitările angajaților pentru concedii; 
9.1.3. Aprobă certificatele medicale; 
 
9.2. Compartimentul Contabilitate- Resurse Umane: angajatul cu atribuții în domeniul 
resurselor umane 
9.2.1. Solicită conducătorilor compartimentelor propunerile de efectuare a concediilor de 
odihnă de către angajații din subordine; 
9.2.2. Intocmeşte situaţia privind programarea concediilor de odihnă a angajaților şi o supune 
spre aprobare managerului instituției; 
9.2.3. Elaborează puncte de vedere privind legalitatea solicitării de către angajați a concediilor 
fără plată, concediu pentru formare profesională, concediu pentru creşterea copilului sau pentru 
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îngrijirea copilului bolnav, concediu paternal sau alte concedii/ zile libere plătite și/ sau 
neplătite; 
9.2.4. Ţine evidenţa concediilor de odihnă, a zilelor de concedii medicale și a altor concedii 
pe fiecare angajat; 
9.2.5. Stabileşte prin programul informatic drepturile de concediu de odihnă şi concediu 
medical cuvenite angajaților şi transmite datele biroului contabilitate pentru efectuarea 
plăţii; 
9.2.6. Consiliază conducerile compartimentelor şi pe angajați în legătură cu drepturile şi 
obligaţiile decurgând din legislaţia muncii referitoare la concedii; 

9.2.7. Asigură păstrarea dosarelor personale ale angajaților instituției, precum și 
disponibilitatea acestora pentru toate organismele de control și audit abilitate; 

9.2.8.Monitorizează respectarea programării/ reprogramării concediilor de odihnă de către 
angajați. 

 
9.3. Compartimentul Contabilitate- Resurse Umane: economistul și contabilul șef 
9.3.1. Efectuează plata drepturilor de concediu stabilite de către angajatul cu atribuții în 
domeniul resurselor umane. 
 
9.4.Compartimentul Juridic 
9.4.1. Consiliază conducerile compartimentelor şi pe angajați în legătură cu drepturile şi 
obligaţiile decurgând din legislaţia muncii referitoare la concedii; 
9.4.2. Analizează temeiului legal al acordării concediilor și propune spre aprobare managerului 
instituției, cererile angajaților de acordare a concediilor. 
 
9.5. Conducătorii compartimentelor 
9.5.1. Se consultă cu angajații din subordine în vederea stabilirii programării concediilor de 
odihnă  pentru angajații din subordine; 
9.5.2. Avizează solicitările de concedii ale angajaților din subordine pentru acordarea concediilor 
fără plată, concediului pentru formare profesională, concediului paternal;  
9.5.3.Întocmesc nota de rechemare din concediu de odihnă; 
9.5.4.Întocmesc foile colectivă de prezență având în vedere concediile efectuate de angajați 
(concediu de odihnă, concediu fără plată, concediu pentru formare profesională, concediu 
pentru creşterea copilului sau pentru îngrijirea copilului bolnav, concediu paternal sau alte 
concedii/ zile libere plătite și/ sau neplătite); 
 
9.6. Angajații 
9.6.1. Intocmesc cererile pentru solicitarea concediilor şi le depun, împreună cu eventuala 
documentaţie adiacentă, avizate şi aprobate, în termenele precizate în prezenta procedură; 
9.6.2. Iau la cunoștință de programarea concediului de odihnă prin semnarea programării 
concediului de odihnă; 
9.6.3. Intocmesc cererile pentru plata în avans a indemnizaţiei de concediu de odihnă în 
termenul precizat în prezenta procedură. In situaţia în care salariatul nu respectă acest 
termen, plata indemnizaţiei de concediu de odihnă se face odată cu plata celorlalte drepturi 
salariale cuvenite pentru luna respectivă; 
9.6.4. Revine la locul de muncă conform notei de rechemare la serviciu. 
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10. Anexe, înregistrări, arhivări 

Nr. 
anexă 

Denumirea anexei Arhivare 

Loc Perioada 

0 1 2 3 

1  Situația privind numărul zilelor de concediu de odihnă 
cuvenite angajaților instituției ( F-PS.07.01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compartimentul 
Contabilitate- 
Resurse Umane 

3 ani 

2  Programarea individuală a concediilor de odihnă 
pentru angajații instituției ( F-PS.07.02) 

3 ani 

3 Cerere de reprogramare a concediului de odihnă                
( F-PS.07.03) 

3 ani 

4 Nota de efectuare a concediului de odihnă                      
( F-PS.07.04) 

3 ani 

5  Cerere de aprobare a concediului de odihnă  
(se utilizează pentru concediul de odihnă reprogramat)  
( F-PS.07.05) 

3 ani 

6  Comunicare de plecare în concediu de odihnă                   
( F-PS.07.06) 

3 ani 

7 Situația privind numărul zilelor de concediu de odihnă 
pentru anul... neefectuat de angajații instituției          
( F-PS.07.07) 

3 ani 

8  Nota privind rechemarea din concediul de odihnă               
( F-PS.07.08) 

3 ani 

9  Cerere de solicitare a plății în avans a indemnizației 
de concediu de odihnă ( F-PS.07.09) 

3 ani 

10  Cerere de aprobare a concediului plătit oentru 
evenimente familiale deosebite ( F-PS.07.10) 

3 ani 

11 Cerere de aprobare a concediului fără plată pentru 
interese personale ( F-PS.07.11) 

3 ani 

12  Cerere de aprobare a concediului  pentru formare 
profesională ( F-PS.07.12) 

3 ani 

13  Cerere de aprobare a unei zile libere cu plată și/sau 
fără plată ( F-PS.07.13) 

3 ani 

14 Formular de analiză a PS.07  (F-PS.07.14)  
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COMPARTIMENTUL CONTABILITATE- RESURSE UMANE 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUAȚIA PRIVIND NUMĂRUL ZILELOR DE CONCEDIU DE ODIHNĂ CUVENITE 
ANGAJAȚILOR FILARMONICII DE STAT TÎRGU MUREȘ PENTRU ANUL_____________ 
 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Compartimentul Numele și prenumele 
angajatului 

Funcția Vechime 
în muncă 

(ani) 

Zile cuvenite de 
concediu de 

odihnă pentru 
anul_______ 

      

      

      

      

 
 
 
Data:_____________ 
 
Întocmit: Referent resurse umane            
______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F-PS.07.01 
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APROBAT 
MANAGER 

____________ 
 

             
 

PROGRAMAREA INDIVIDUALĂ A CONCEDIILOR DE ODIHNĂ PENTRU ANGAJAȚII 
FILARMONICII DE STAT TÎRGU MUREȘ PENTRU ANUL_____________ 
 
 
Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
angajatului 

Zile de concediu de odihnă de efectuat 
Nr.de zile de concediu Nr.de zile de concediu Total zile de  
neefectuate în             pentru anul  în curs       concediu de   
perioada anterioară                                         efectuat                                                          
                                                     

 

Perioda 
programată 

pentru 
efectuarea 

concediului de 
odihnă pentru 
anul_______ 

A.COMPARTIMENTUL __________ 

      

      

B.COMPARTIMENTUL __________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F-PS.07.02 
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APROBAT 
MANAGER 

____________ 
 

DE ACORD 
Funcția_______________ 
Numele și prenumele_______ 
Semnătura________________ 
 
 
CERERE DE REPROGRAMARE A CONCEDIULUI DE ODIHNĂ 
 
 
 
 
Subsemnatul (a)________________având funcția de ___________, fiind programat/ă  
în  concediu de odihnă pe anul ______în perioada ___________ , vă rog să-mi aprobați 
reprogramarea concediului de odihnă, pentru intervalul_____________, inclusiv.                                   
 
Menționez că în perioada în care am fost programat pentru efectuarea concediului de odihnă a 
intervenit următoarea situație ____________________________________________________ 
 
 (se motivează) 
 
 
 
 
Data :__________________________ 
Semnătura______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUN APROBAREA 
CONSILIER JURIDIC 
_______________ 
 

 

Temeiul legal al cererii pentru modificarea programării concediului de odihnă este art.__ din Hotărârea 
Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația 
publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare 

Observații_________________________________ 

Data_____________ 

 
 

F-PS.07.03 
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COMPARTIMENTUL CONTABILITATE- RESURSE UMANE 

 
 
 

APROBAT 
MANAGER 

____________ 
 

DE ACORD 
_______________ 
 
 
NOTA DE EFECTUARE A CONCEDIULUI DE ODIHNĂ 
 
 
Către 
d-nul/ d-na______________________ 
 
 
Vă înștiințăm că, potrivit programării individuale a concediilor de odihnă ale angajaților 
Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș pentru anul________, stabilită de managerul instituției, 
sunteți programat/ă pentru efectuarea  concediului de odihnă în perioada, de la __________ 
până la ___________ inclusiv, urmând a efectua un număr de ____zile din cele _____zile la 
care aveți dreptul în anul____. 
 

 
 

CONTABIL ȘEF                                                                                            REFERENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F-PS.07.04 



 

Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș 
 
 

PROCEDURA DE SISTEM 
 

Concediile de odihnă şi alte concedii/ zile libere acordate 
personalului contractual din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș 

 
Cod: PS.07 

Ediţia : I 
Nr. de exemplare:   

Revizia: 0 
Nr. de ex. : ….. 

 
Pagina 19 din 29 
 

 

 

 
MANAGER 

____________ 
 

DE ACORD 
Funcția_______________ 
Numele și prenumele_______ 
Semnătura________________ 
 
 
CERERE DE APROBARE A CONCEDIULUI DE ODIHNĂ  
(se utilizează pentru concediul de odihnă reprogramat) 
 
 
 
 
Subsemnatul (a)________________având funcția de ___________, solicit aprobarea de a 
efectua, în perioada__________________un număr de _____ zile de concediu de odihnă 
aferent anului_______.                                   
 
Motivul/ motivele pentru care solicit reprogramarea este/ sunt:   
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Data :__________________________ 
Semnătura______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUN APROBAREA 
CONSILIER JURIDIC 
_______________ 
 

 

Temeiul legal al cererii pentru modificarea programării concediului de odihnă este art.__ din Hotărârea 
Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația 
publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare 

Observații_________________________________ 

Data_____________ 

 
 
 

F-PS.07.05 
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COMPARTIMENTUL CONTABILITATE- RESURSE UMANE 

 
 
 
COMUNICARE DE PLECARE ÎN CONCEDIU DE ODIHNĂ 
 
 

 
 

In scopul întocmirii pontajelor lunare, vă comunicăm că d-nul/d-na________________, având 
funcția de ____________________, programat în concediu de odihnă pe anul_______în 
luna________________, a efectuat/ va efectua un număr de __________zile de concediu, din 
cele____zile la care are dreptul, începând cu data de ____________și până la data de 
__________inclusiv. 

 
 
 

CONTABIL ȘEF                                                                                             
 
 
 

Intocmit: 
REFERENT 
_________________ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F-PS.07.06 
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COMPARTIMENTUL CONTABILITATE- RESURSE UMANE 

 
 
 
SITUAȚIA PRIVIND NUMĂRUL ZILELOR DE CONCEDIU DE ODIHNĂ PENTRU 
ANUL________ NEEFECTUAT DE ANGAJAȚII FILARMONICII DE STAT TÎRGU MUREȘ 
 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Compartimentul Numele și 
prenumele 
angajatului 

Funcția Zile 
concediu 
odihnă 

programate 
în anul……… 

Zile 
concediu de 

odihnă 
efectuate în 
anul………….. 

Zile 
concediu de 

odihnă 
neefectuate 

Observații1 

        

        

        

        

 
 
 
Data:_____________ 
 
Întocmit: Referent resurse umane            
Numele și prenumele__________________ 
Semnătura __________________ 
          
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Se vor menționa motivele pentru neefectuarea concediului de odihnă conform celor precizate 
în prezenta procedură 
 
 
 

F-PS.07.07 
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FILARMONICA DE STAT TÎRGU MUREȘ 
Nr._____din___________ 
 
 

APROBAT 
MANAGER 

____________ 
 

AVIZAT 
Funcția_______________ 
Numele și prenumele_______ 
Semnătura________________ 
 
 
NOTĂ PRIVIND RECHEMAREA DIN CONCEDIUL DE ODIHNĂ 
 

 

 

Datorită unor lucrări urgente care necesită prezenţa la serviciu a salariatului, se recheamă din 

concediul de odihnă în data de/perioada _______________, doamna/domnul _______________ 

având funcţia de ______________ în cadrul _____________________. 

Zilele de concediu de odihnă neefectuate vor fi reprogramate la o dată ulterioară. 

 

 

CONDUCĂTOR COMPARTIMENT 

 
_____________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

F-PS.07.08 
 
 
 
.  
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APROBAT 
MANAGER 

____________ 
 

 
 
CERERE DE SOLICITARE A PLĂŢII ÎN AVANS A INDEMNIZAŢIEI DE CONCEDIU DE 
ODIHNĂ 
 

Subsemnatul/a ___________________, având funcţia de ________________ în cadrul 

_________________, vă informez că în perioada ____________________ urmează să efectuez 

___ zile din concediul de odihnă aferent anului ______, conform programării. 

Solicit acordarea indemnizaţiei de concediu de odihnă înainte de plecarea în concediu de 

odihnă. 

 
Semnătura solicitantului, 
_________________ 
Data :____________ 
 

            

 

Propun aprobarea  
CONTABIL ȘEF 
 
Semnătura______________________ 
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APROBAT 
MANAGER 

____________ 
DE ACORD 
Funcția_______________ 
Numele și prenumele_______ 
Semnătura________________ 
 
CERERE DE APROBARE A CONCEDIULUI PLĂTIT PENTRU EVENIMENTE FAMILIALE 
DEOSEBITE 
 
 
 
 
Subsemnatul (a)________________având funcția de ___________, în cadrul 
Compartimentului_________________- Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș, prin prezenta solicit 
aprobarea de a efectua, în perioada_________________un număr de ______zile de concediu  
pentru evenimente familiale deosebite, pentru: 
 
a) căsătorie ( 5 zile lucrătoare) 
 
b) nașterea și/ sau căsătoria unui copil (3 zile lucrătoare)    
 
c) decesul soţului/ soției sau al unei rude de până la gradul II a salariatului (3 zile lucrătoare)  

 
 
Anexez prezentei, în copie, ________________________________________________ 
 
 
 
Data :__________________________ 
Semnătura______________________ 

 
 

PROPUN APROBAREA, 
CONSILIER JURIDIC 

Numele și prenumele_______ 
Semnătura________________ 
Data_____________ 

 
 

Temeiul legal al cererii pentru acordarea concediului pentru evenimente familiale deosebite este:         
-art._______din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale 
salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-art._______din Legea nr.53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Observații_________________________________ 
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APROBAT 
MANAGER 

____________ 
DE ACORD 
Funcția_______________ 
Numele și prenumele_______ 
Semnătura________________ 
 
 
CERERE DE DE APROBARE A CONCEDIULUI FĂRĂ PLATĂ PENTRU INTERESE 
PERSONALE 
 
 
 
 
Subsemnatul (a)________________având funcția de ___________, în cadrul 
Compartimentului_________________- Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș, prin prezenta solicit 
aprobarea de a efectua, în perioada_________________un număr de ______zile de concediu  
fără plată pentru interese personale, respectiv pentru _____________________________(se 
motivează) 
 

 

 

Data :__________________________ 
Semnătura______________________ 
 
 
 
Verificat, 

Referent resurse umane            
Numele și prenumele__________________ 
Semnătura și data__________________ 
          
 

 PROPUN APROBAREA, 
CONSILIER JURIDIC 

Numele și prenumele_______ 
Semnătura________________ 
Data_____________ 

 
 

Temeiul legal al cererii pentru acordarea concediului pentru interese personale este:          

-art._______din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale 
salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-art._______din Legea nr.53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Observații______________________ 
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APROBAT 
MANAGER 

____________ 
DE ACORD 
Funcția_______________ 
Numele și prenumele_______ 
Semnătura________________ 
 
 
CERERE DE DE APROBARE A CONCEDIULUI PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ CU 
PLATĂ/ FĂRĂ PLATĂ 
 
 
 
 
Subsemnatul (a)________________având funcția de ___________, în cadrul 
Compartimentului_________________- Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș, prin prezenta solicit 
aprobarea de a efectua, în perioada_________________un număr de ______zile de concediu  
fără plată pentru formare profesională/ un număr de ______zile de concediu  plătit pentru 
formare profesională , cu precizarea că data de începere a stagiului de formare profesională 
este______________, domeniul stagiului de formare profesională 
este_____________________________,durata acestuia este de ______________, iar denumirea 
instituției de formare profesională este_____________________________________________. 
 
 

Data :__________________________ 
Semnătura______________________ 
 
 
 
Verificat, 

Referent resurse umane            
Numele și prenumele__________________ 
Semnătura și data__________________ 
          
 

 PROPUN APROBAREA, 
CONSILIER JURIDIC 

Numele și prenumele_______ 
Semnătura________________ 
Data_____________ 

 

Temeiul legal al cererii pentru acordarea concediului pentru interese personale este:          

-art._______din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale 
salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-art._______din Legea nr.53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Observații______________________ 
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APROBAT 
MANAGER 

 
DE ACORD 
Funcția_______________ 
Numele și prenumele_______ 
Semnătura________________ 
 
 
CERERE DE APROBARE A UNEI ZILE LIBERE CU PLATĂ ȘI/ SAU FĂRĂ PLATĂ 
 
 
Subsemnatul (a)________________având funcția de ___________, în cadrul 
Compartimentului_________________- Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș, prin prezenta solicit 
aprobarea de a beneficia de o zi liberă plătită și/sau neplătită, în data de ___________, 
pentru: 
 
a) controlul medical anual al copilului            
 

b) donarea de sânge                         

 

c) chemări la Centrul Militar   

 

Anexez prezentei, în copie,_______________________________________________________. 

 
Data :__________________________ 
Semnătura______________________ 
 
 
Verificat, 

Referent resurse umane            
Numele și prenumele__________________ 
Semnătura și data__________________ 
          
 

PROPUN APROBAREA, 
CONSILIER JURIDIC 

Numele și prenumele_______ 
Semnătura________________ 
Data_____________ 

 

Temeiul legal al cererii pentru acordarea de zi liberă plătită și/sau neplătită este:          

-art._______din Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea 
sănătății copilului; 

-art._______din Hotărârea Guvernului nr.1364/2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor 
donatorilor de sânge; 

-art._______din Legea nr.446/2006  privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificarile şi 
completările ulterioare. 

Observații______________________                                                                                  F-PS.07.13 



 

Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș 
 
 

PROCEDURA DE SISTEM 
 

Concediile de odihnă şi alte concedii/ zile libere acordate 
personalului contractual din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș 

 
Cod: PS.07 

Ediţia : I 
Nr. de exemplare:   

Revizia: 0 
Nr. de ex. : ….. 

 
Pagina 28 din 29 
 

 

 

 

11. Cuprins  

 

 

 

Numărul 

componenţei 

în cadrul 

procedurii 

de de sistem 

Denumirea componenţei din cadrul procedurii de de 

sistem 
Pagina 

  Coperta    

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea 

ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii 

de de sistem 

1 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 

de de sistem 

1 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, 

după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii de de sistem 

1-2 

4. Scopul procedurii de de sistem 2 

5. Domeniul de aplicare a procedurii de de sistem 2 

6. Documentele de referinţă aplicabile activităţii procedurale 2-3 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura de 

de sistem 

3 

8. Descrierea procedurii de sistem 4-12 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 12-13 

10 Anexe, înregistrări, arhivări 14-27 

11 Cuprins 28 

12 Formular analiză procedură 29 
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12. Formular analiză procedură 

 
Compartiment 

Conducător 
compartiment 
 

 
Nume şi 

prenume 

Aviz favorabil 
Aviz 

nefavorabil 
 

DA Semnătura Data Observaţii Semnătura Data 

 
Conducere 
 
 

Director adjunct Cristina Covaciu      

 

Compartimentul 
Contabilitate-Resurse 
umane 

Contabil șef Adrian Dragomir      
 

Compartimentul 
Organizare concerte-
Relații publice 

Secretar artistic- 
Secretar Comisie 
SCIM 

Szallos-Farkas 
Margit 
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