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Maxima importan ă a condicii de prezen ă pentru cadrele didactice lață a condicii de prezență pentru cadrele didactice la ță a condicii de prezență pentru cadrele didactice la

Liceul Tehnologic Simion Leonescu Luncavi a.ță a condicii de prezență pentru cadrele didactice la

Trecut, prezent i viitor....și viitor....

Prin termenul de condică se înţelege: 1. registru; 2. colecţie de legi, decrete; 3. volum

cuprinzând însemnări cu caracter istoric; 4. lexicon; 5.carnet de socoteli, catastif; 6. a trece

(sau) a pune la ~ pe cineva......a ţine minte pe cineva pentru a se răzbuna1.

Într-un alt dicţionar termenul condică este definit ca: 1. registru, catastif, expres. a trece la

(sau în) condică (pe cineva), a ţine minte (pe cineva) pentru a se răzbuna; 2. colecţie de legi,

decrete, cod2.

Aşadar, mai în toate dicţionarele găsim aceleaşi explicaţii pentru definirea termenului de

condică.

Istoricul  termenului  se  pierde  târziu  în  negura timpurilor,  acesta  fiind  utilizat  mai  cu

seamă  între  secolele  XVIII-XIX  în  spaţiul  românesc.........ca  o  dovadă  a  reformismului

fanariot şi a celui paşoptist. Găsim termenul de condică prezent în lucrări precum Condica  lui

Ipsilanti (1790), Condica lui Caragea în Muntenia (1817) şi Condica lui Calimah în Moldova

(1817)3.

Mai târziu găsim termenul  utilizat  de către  Nicolae Bălcescu  Cămăraşul  de catastişe

purta  condica  ostaşilor4.  Apoi  acelaşi  termen  îl  găsim  în  expresia  lui  Mihail  Sadoveanu

Egumenul  le  aduse o condică  în  care să scrie,  fiecare  persoană numele  şi  dacă au fost

mulţumiţi  sau  nu5.  Cert  este  că  spre  a  doua  jumătate  a  secolului  al  XIX-lea  odată  cu

dezvoltarea învăţământului românesc apare şi în sistemul de educaţie condica.

Revenind  către  legislaţia  şcolară  de  astăzi  în  fiecare  Regulament  de  organizare  şi

funcţionare  a  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar6 şi  Regulament  de  ordine  interioară

condica şcolară prezintă următoarele atribute:

1 Academia Română, Insitutul de Lingvistică, Micul Dicţionar Academic, ed. a II-a, Editura
Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2010.
2 Academia Română, Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan, Dicţionarul Explicativ al Limbii
Române,  ed. a II-a revizuită şi  adăugită,  Editura Univers Enciclopedic Gold,  Bucureşti,
2019.
3 Şăineanu Lazăr, Dicţionar Universal al limbii romîne, ed. a VI-a, Editura Scrisul 
Românesc S.A., Bucureşti 1929.
4 Dimitrie Macrea, Emil Petrovici (coordonatori), Al. Rosetti et al, (colectiv), Dicţionarul 
limbii române contemporane, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti 
1955-1957.
5 Ibidem.
6 Anexă la Ordinul M.EN.C.S nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, art. 21, pct.4, lit. w.
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a) serveşte ca document obligatoriu în care angajatul semnează la începutul şi sfârşitul

programului  consemnarea  orelor  suplimentare,  concedii  de  odihnă,  concedii  de  boală,

accidente în muncă, maternitate, învoiri, concediu fără plată, absenţe nemotivate;

b) se întocmeşte 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) conţine  minim  obligatoriu:  denumirea  instituţiei,  secţia  pentru  care  se  întocmeşte

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

semnătura, ora plecării, absenţe nemotivate (pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic),

pentru  personalul  didactic  condica  de  prezenţă  cuprinde  orarul  claselor  pe  zile,  ore,

specialităţi,  subiectele  lecţiilor,  semnătura  profesorilor,  confirmarea  directorului  şi  a

secretarului7. În  Regulamentul  de  Ordine  Internă  al  Liceului  Tehnologic  Simion

Leonescu Luncaviţa8 din anul şcolar 2018-2019 importanţa condicii apare la Titlul III reguli

concrete privind disciplina muncii în unitate, Capitolul I Timpul de muncă, art. 12, alin. 2

Condica de prezenţă se depune, spre a fi semnată de către cadrele didactice, în cancelarie,

iar pentru personalul auxiliar şi nedidactic, la secretariatul şcolii. Condica de prezenţă se

semnează  zilnic9;  respectiv  art.  12  alin.  3  Depunerea  condicii  de  prezenţă  se  depune  în

cancelarie şi ridicarea acesteia, la sfârşitul fiecărei zile, spre a fi păstrată în siguranţă în

secretariatul  şcolii,  seface  de  către  secretarul  şcolii,  urmând  ca  verificarea  exactităţii

consemnărilor acesteia să se poată face, oricând, de către conducerea şcolii10.

Anexa nr. 1 Imagini cu o condică de prezenţă veche din anul şcolar 1950-1951

7 Op. Cit.
8 Arcuş Ana, Arcuş Bristena, Stoica Iuliana, Stoica Marian (colectiv), Regulamentul Intern 
al Liceului Tehnologic Simion Leonescu Luncaviţa, revizuit în octombrie 2018 şi aprobat în
consiliul de administraţie pe 21.09.2018, nr. de înregistrare 2324/19.09.2018.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
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Şcoala Elementară de 7 ani Luncaviţa, Raionul Măcin. 
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Anexa nr. 2 Imagini cu o condică de prezenţă pe gimnaziu din anul şcolar 2018-2019 de

la Liceul Tehnologic Simion Leonescu, Luncaviţa11.

11 Imaginile au fost realizate cu acordul conducerii Liceului Tehnologic Simion Leonescu, 
Luncaviţa.
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După cum putem remarca în imaginile din Anexa 1 vedem o condică de prezenţă şcolară

care respecta tiparul celei din 1948-1949. Ne punem întrebarea: De ce? Răspunsul ni-l oferă

istoria. Astfel conform art. 44 alin. 2 şi art. 45 al Constituţiei Republicii Populare Române şi a

Deciziei  Consiliului  de  miniştrii  nr.  1178  din  31  iulie  1948  a  fost  emis  Decretul  nr.

175/02.08.194812 pentru reforma învăţământului după model sovietic. 

Cele mai interesante articole ale acestui decret sunt art. III lit. B cu privirea la crearea de

şcoli elementare;  art.  VI cu privirea introducerii  limbii  ruse în clasa a IV-a; art.  XXV cu

privire la efectuarea unor cursuri de alfabetizare pe o perioadă de 1-2 ani pentru persoanele cu

vârsta cuprinsă între 14 şi 55 de ani. Aceste cursuri de alfabetizare erau trecute în condica de

prezenţă. Se poate observa faptul că la ciclul primar clasele I-IV erau numeroase iar cursurile

durau în medie 4-5 ore iar la ciclul gimnazial clasele V-VII clasele erau mai puţin numeroase

iar cursurile durau în medie cam 5 ore pe zi13. 

În anexa nr. 2 avem imagini cu o condică de gimnaziu de la Liceul Tehnologic Simion

Leonescu, Luncaviţa şi se poate observa o formă mai simplă de evidenţă a orelor de curs. De

12 https://lege5.ro/Gratuit/g42domzq/decretul-nr-175-1948-pentru-reforma-
invatamantului.
13 Idem.
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asemenea fiecare unitate şcolară din secolul XXI îşi poate rezerva dreptul de a-şi comanda şi

personaliza propria condică de prezenţă.

Ideal pentru lumea în care trăim ar fi implementarea unui soft gen hypersay14 la nivelul

fiecărei  unităţi  şcolare care să cuprindă toate  documentele  ce ţin de domeniul  educativ în

format electronic pentru ca anual pădurile să numai fie tăiate.

Anexa nr. 3 Imagini reprezentative Liceul Tehnologic Simion Leonescu, 

Luncaviţa15

Prof. Anghelache M. Cristi-Daniel

Liceul Tehnologic Simion Leonescu, Luncaviţa

14 https://www.ccdbn.ro/anunturi/hypersay.pdf 
15 http://www.simionleonescu.ro/ 
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