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FIŞA POSTULUI PAZNIC 

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 

temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu 

numărul ………….., se încheie astăzi, ................................., prezenta fişă a postului: 
 

 

Numele şi prenumele: ......................................  

Postul:  PAZNIC  

Cod COR: 962907 

Decizia de angajare: nr. ….. din …………..  

Încadrarea: PERSONAL NEDIDACTIC 

Nivelul postului: DE EXCUŢIE 

Număr de ore sarcini de serviciu: 8 ore / zi (40 ore / săptămână) (1 NORMĂ) 

Cerinţe: 

- studii MEDII 

- ATESTAT DE PAZĂ 

- vechime în muncă la 1.09.2017: ….. 

- vechime în învăţământ la 1.09.2017: ….. 
 

 Relaţii profesionale: 

 ierarhice de subordonare: director; director adjunct, administrator patrimoniu; 

 de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ, elevii. 
 

Obiectiv general :  Execută paza imobilelor și asigură siguranța personalului unității de învățământ. 
 

Activitatea desfăşurată presupune autonomie in efectuarea competentelor specifice postului. 
   

  Responsabilitatea implicată de post: 

 Responsabilitate privind efectuarea serviciului de pază și supraveghere a imobilului. 

 Responsabilitate in respectarea normelor de protecţie a muncii şi privind paza şi stingerea 

incendiilor 

 Responsabilitate in planificarea si realizarea activităţii proprii. 

 

I. SARCINI DE SERVICIU 
 

Paznicul are obligația: 

 Să legitimeze elevii la intrarea acestora în şcoală. 

 Să legitimeze orice persoană străină de unitatea şcolară care solicită accesul în şcoală şi să 

menţioneze în registrul de evidenţă datele referitoare la identitatea persoanelor respective. 

 Să supravegheze și să asigure securitatea elevilor și a angajaților unității școlare.  

 Să anunțe de urgență, după caz, jandarmeria și poliția în vederea eliminării unor posibile incidente 

care ar afecta siguranța angajaților sau a elevilor. 

 Să verifice la fiecare 2 ore puctele vulnerabile din incinta şcolii (căile de acces, geamurile de la 

parter). 

 Să monitorizeze sistemul de supraveghere video a școlii. 

 Să colaboreze cu organele de pază din cadrul poliţiei conform Legii nr.23 / 1996. 

  

 

 

 
 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

 



 

 
 

 2/3 
 

  

 Să supravegheze starea și mișcarea bunurilor aflate în raza de acțiune. 

 Să asigure închiderea tuturor căilor de acces (toate ușile să fie încuiate) și să armeze sistemul de 

alarmare al unității școlare la terminarea schimbului. 

 Să interzică accesul în unitatea școlară a persoanelor străine care refuză să se legitimeze. 

 Răspunde pentru neregulile constatate pe timpul serviciului; 

 Răspunde de buna funcţionare a obiectelor şi echipamentelor pe care le deţine şi nu are voie să 

înstrăineze obiecte de inventar aflate în gestiunea instituţiei; 

 La inceputul si sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta. 

 Respectă orele de program evitând întârzierile şi plecările din timpul orelor de serviciu; 

 Se interzice venirea în stare de ebrietate sau consumarea băuturilor alcoolice în unitate, precum şi 

folosirea unui limbaj vulgar; 

 Stabileşte şi menţine relaţii profesionale cu întreg personalul instituţiei şi are o atitudine politicoasă; 

 Răspunde de corectitudinea şi promptitudinea cu care furnizează informaţiile din domeniul său de 

activitate; 

 Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 Cunoaşte modalităţile de acordare a primului ajutor; 

 Primeşte şi soluţionează şi alte sarcini trasate de conducerea instituţiei,  pe linie ierarhică, în limita 

competenţelor profesionale pe care le are.  

 

II.  ASPECTE LEGATE DE PROTECTIA MUNCII 

Protecţia muncii se efectuează în conformitate cu normele de protecţia muncii la locul de munca. 

Angajatul/angajata are obligaţia de a respecta aceste norme si de a participa la şedinţele de protecţia muncii. 

 

III.  PROGRAMUL ZILNIC 

Programul de lucru este de luni pana vineri de la ora 14:00 la 22:00, respectându-se dispoziţiile legale 

referitoare la sărbătorile legale si efectuarea concediului de odihna. În funcţie de necesităţi programul zilnic 

poate fi decalat cu până la 1 oră sau poate fi inclusiv sâmbăta şi duminica. 
 

 

V. DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI: 

   

V.1. Aptitudini necesare: 

- capacitatea de organizare a muncii; 

- organizare şi coordonare 

- control şi depistare a deficienţelor 

- rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor 

- comunicare orală 

- lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia 

- bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, şi publicul general 

- gestionarea eficientă a resurselor alocate 

- abilitatea de a lucra sistematic, 

- corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii 

 

V.2. Comportamentul şi conduita: 

- să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi 

faţă de colegi; 

- sa respecte cu stricteţe normele de igiena, protecţia muncii si PSI. 

- sa nu consume băuturi alcoolice sau substanţe halucinogene în timpul programului de lucru. 
 

V.3. Cerinte psihologice:  

- asumarea responsabilitatilor; 

- rezistenta la sarcini repetitive; 

- adaptare la sarcini de lucru schimbatoare; 

- echilibru emotional. 
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VIII. EVALUAREA 

Evaluarea se va realiza anual de către administratorul de patrimoniu în baza fișei de evaluare anexă la 

prezenta fișă apostului. 

 

IX. ALTE ATRIBUŢII 

 

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte 

sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii: 
 

Alte atribuţii stabilite prin decizie a directorului Colegiului Naţional „Traian Lalescu” din Reşiţa: 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional „Traian Lalescu” din Reşiţa 

nr. 1430/31.10.2016, aprobat prin HCA 4/31.10.2016 este obligatorie. 
 

Răspunderea disciplinară: 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după 

sine diminuarea calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 
 

           Director, 

   Prof. Luminița BROASCĂ 

 
                                                                                          Semnătura titularului de luare la cunoştinţă: 

                                                              

L.S                                                                   .................................................  

. 

                                                                               Data: .................. 
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FIŞA POSTULUI ȘOFER 
 

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul 

contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu 

numărul......................., se încheie astăzi, ........................., prezenta fişă a postului: 

 

Numele şi prenumele:  

Postul:  ȘOFER  

Cod COR: 833101 

Încadrarea: PERSONAL NEDIDACTIC 

Nivelul postului: DE EXECUŢIE 

Număr de ore sarcini de serviciu: 8 ore / zi (40 ore / săptămână) (1 NORMĂ) 

Cerinţe: 

- studii MEDII 

- permis de conducere categoria „D”  

- atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport public de persoane în 

termen   de valabilitate; 

- fişa medicală pentru conducătorii auto care efectuează transport public de persoane în termen 

de valabilitate; 

- aviz psihologic de la cabinet autorizat Ministerul Transporturilor 

- vechime în muncă la 1.09.2017: ............. 

- vechime în învăţământ la 1.09.2017: ............. 
 

 Relaţii profesionale: 

 ierarhice de subordonare: director; director adjunct, coordonator transport; 

 de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ, elevii. 
 

Obiectiv general :   

 

Conducerea microbuzului școlar pentru transportul dus-întors al elevilor, între localitatea de domiciliu 

a acestora şi unitatea de învăţământ în care îşi desfăşoară cursurile. 

 

Microbuzul școlar mai poate fi utilizat și pentru activităţi specific educaţionale cum sunt: 

a) transportul elevilor cu ocazia manifestărilor culturale şi competiţiilor sportive prevăzute în calendarele 

de activităţi  ale Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice; 

b) transportul elevilor cu ocazia vizitelor de studiu; 

c) transportul elevilor cu ocazia parteneriatelor şcolare bilaterale naţionale şi internaţionale; 

d) transportul elevilor cu ocazia proiectelor educaţionale şcolare şi extraşcolare; 

e) transportul cadrelor didactice ale unităţii şcolare respective, la conferinţe, întâlniri de lucru, consfătuiri,  

fără a perturba sub nici o formă transportul elevilor la şcoală şi spre domiciliu acestora;  
 

Activitatea desfăşurată presupune autonomie in efectuarea competențelor specifice postului. 
   

  

 Responsabilitatea implicată de post: 

 Responsabilitate privind conducerea microbuzului școlar cu respectarea regulilor de circulație 

și a prevederilor regulamentului privind transportul școlar. 
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 Responsabilitate în respectarea normelor de protecţie a muncii şi privind paza şi stingerea 

incendiilor 

 Responsabilitate în planificarea si realizarea activităţii proprii. 

 

I. SARCINI DE SERVICIU 
 

Șoferul are următoarele obligații: 

 Respectă cu stricteţe actele normative care reglementează circulaţia pe drumurile publice;  
 Înainte de a pleca în cursă are obligatia să verifice starea tehnică a autovehiculului pe care îl 

conduce;  
 Efectuează îngrijirea zilnică a autovehiculului;  
 Nu pleacă în cursă dacă se constată defecţiuni/nereguli ale autovehiculului şi îşi anunţă imediat 

coordonatorul de transport pentru a se remedia defecţiunile; 
 Preia foaia de parcurs pentru ziua respectivă şi predă foaia din ziua precedentă completată la toate 

rubricile (după cum indică formularul), diagrame, bonuri de transport, bonuri de combustibil; 
 Nu circulă fără ca aparatul tahograf/contorul de înregistrare a numărului de kilometrii parcurşi 

să fie în funcţiune; 
 Mentine starea tehnică corespunzătoare a autovehiculului avut în primire; 
 Face toate demersurile legale pentru pregătirea de iarnă a microbuzului (anvelope de iarnă, lanţuri 

antiderapante, verificarea instalaţiilor de climatizare şi încălzire a microbuzului, etc) 

 Parchează autovehiculul la locul şi ora stabilite prin foaia de parcurs, respectând regulile de 
parcare; 

 Păstrează certificatul de înmatriculare, copia conformă a licenţei de transport, precum şi actele 
maşinii în condiţii corespunzătoare şi le prezintă la cerere, organelor de control; 

 Se preocupă permanent de îmbunătăţirea cunoştinţelor sale profesionale şi legislative în domeniul 
transporturilor;  

 Execută operativ şi corect sarcinile de serviciu trasate de superiorii ierarhici, respectând disciplina 
muncii;  

 Se comportă civilizat în relaţiile cu cadrele didactice, elevii, colegii de serviciu, superiorii ierarhici 
şi organele de control; 

 Va avea o ţinută decentă şi corespunzătoare unui conducător auto; 

 Respectă regulamentul de ordine interioară al instituţiei; 
 Comunică imediat coordonatorului de transport și conducerii școlii – telefonic sau prin orice alt 

mijloc – orice eveniment de circulaţie în care este implicat; 
 Are obligaţia să nu schimbe poziţia autovehiculului implicat în accident, până la sosirea organelor 

poliţiei şi să asigure păstrarea urmelor la locul accidentului, dacă acesta a avut ca rezultat 
moartea, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii vreunei persoane sau dacă accidentul 
constituie infracţiune sau s-a produs ca urmare a unei infracţiuni; 

 Să se prezinte la examinarea medicală şi psihologică la termenele legale sau ori de câte ori este 
trimis de coordonatorul de transport din unitatea de învăţământ; 

 Respectă şi îndeplineşte cu stricteţe normele PSI şi protecţia muncii.  

 Răspunde pentru neregulile constatate pe timpul serviciului; 

 Răspunde de buna funcţionare a obiectelor şi echipamentelor pe care le deţine şi nu are voie să 

înstrăineze obiecte de inventar aflate în gestiunea instituţiei; 

 La începutul și sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezență. 

 Respectă orele de program evitând întârzierile şi plecările din timpul orelor de serviciu; 

 Se interzice venirea în stare de ebrietate sau consumarea băuturilor alcoolice în unitate, precum şi 

folosirea unui limbaj vulgar; 

 Stabileşte şi menţine relaţii profesionale cu întreg personalul instituţiei şi are o atitudine politicoasă; 

 Răspunde de corectitudinea şi promptitudinea cu care furnizează informaţiile din domeniul său de 

activitate; 

 Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 Cunoaşte modalităţile de acordare a primului ajutor; 
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 Primeşte şi soluţionează şi alte sarcini trasate de conducerea instituţiei,  pe linie ierarhică, în limita 

competenţelor profesionale pe care le are.  

 
 Răspunde pentru integritatea, existenţa şi păstrarea următoarelor documente care vor însoţi 

permanent conducătorul auto, la bordul microbuzului şcolar:  
- Cartea de identitate sau Buletin de identitate 

- Permisul de conducere (obligatoriu categoria „D”) 

- Atestat profesional în original, pentru conducătorii auto care efectuează  transport public 

de persoane în termen de valabilitate; 

- Fişa medicală în termen de valabilitate; 

- Aviz psihologic de la cabinet autorizat Ministerul Transporturilor; 

- Cartelă tahograf electronic emisă de ARR pe numele conducătorului auto; 

- Copie conform cu originalul, vizată  de directorul şcolii, după contractul de muncă al 

acestuia; 

- Tabel nominal cu elevii (sau profesorii) transportaţi, vizat de către director 

- Legitimaţie de serviciu conducător auto; 

- Copie carte de identitate autovehicul; 

- Certificat de înmatriculare în original, având Inspecţia tehnică periodică (ITP) la zi, 

obligatoriu la 6 (şase) luni, conform prevederilor legale; 

- Asigurare de răspundere civilă auto (RCA), aflată în termen de valabilitate; 

- Asigurare de persoane şi bunuri transportate, aflată în termen de valabilitate; 

- Copie conform cu orginalul, ştampilată şi semnată de directorul unităţii şcolare, a 

„Certificatului de transport în cont propriu” pentru transportul public de persoane în trafic 

intern şi internaţional,  a autovehiculului, aflată în termen de valabilitate; 

- Foaia de parcurs eliberată pentru ziua respectivă, completată, semnată şi ştampilată; 

- Rovinieta (Taxa de drum), aflată în termen de valabilitate; 

- Dovada de verificare a aparatului tahograf electronic, şi a limitatorului de viteză, în 

original,  aflată în termen de valabilitate; 

- Descărcarea datelor din aparatul tahograf electronic şi descărcarea cartelei electronice 

tahograf, la o firmă agreată de ARR, conform prevederilor legale. 

 

 

II.  ALTE OBLIGAȚII LEGATE DE ÎNDEPLINIREA SARCINILOR DE SERVICIU 

 

1. Staţiile de îmbarcare-debarcare precum şi orele de îmbarcare-debarcare vor fi trecute obligatoriu în 

foaia de parcurs a conducătorului (dus şi întors). 

2. Pentru orice incident petrecut în timpul îmbarcării – debarcării elevilor,  în alte locuri decât cele 

stabilite, va fi răspunzător direct conducătorul auto sau persoana  care decide acest lucru. 

3. În cazul transportului elevilor din ciclul preşcolar sau primar aceştia vor fi obligatoriu însoţiţi pe 

întreaga durată a deplasării de către un cadru didactic. Se recomandă asigurarea prezenţei unui cadru 

didactic pe întrega durată a deplasării indiferent de vârsta elevilor, în scopul supravegherii acestora 

şi asigurării condiţiilor de securitate.  

4. Numărul de elevi transportaţi într-o cursă nu poate depăşii numărul locurilor.  

5. Se interzice cu desăvârşire transportul simultan al elevilor şi al altor persoane care nu sunt angajaţi 

ai unităţii de învăţământ deservite de microbuzul şcolar. 

   

III.  ASPECTE LEGATE DE PROTECTIA MUNCII 

Protecţia muncii se efectuează în conformitate cu normele de protecţia muncii la locul de munca. 

Angajatul/angajata are obligaţia de a respecta aceste norme si de a participa la şedinţele de protecţia muncii. 

 

III.  PROGRAMUL ZILNIC 
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Programul de lucru este de luni pana vineri de la ora 7:00 la 15:00, respectându-se dispoziţiile legale 

referitoare la sărbătorile legale si efectuarea concediului de odihna. În funcţie de necesităţi programul zilnic 

poate fi decalat cu până la 1 oră sau poate fi inclusiv sâmbăta şi duminica. 

V. DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI: 

   

V.1. Aptitudini necesare: 

- capacitatea de organizare a muncii; 

- organizare şi coordonare 

- control şi depistare a deficienţelor 

- rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor 

- comunicare orală 

- lucru eficient în echipă 

- bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, şi publicul general 

- gestionarea eficientă a resurselor alocate 

- abilitatea de a lucra sistematic, 

- corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala în relațiile cu oamenii 

 

V.2. Comportamentul şi conduita: 

- să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi 

faţă de colegi; 

- să respecte cu stricteţe normele de igiena, protecţia muncii și PSI. 

- să nu consume băuturi alcoolice sau substanţe halucinogene în timpul programului de lucru. 
 

V.3. Cerinte psihologice:  

- asumarea responsabilitatilor; 

- rezistenta la sarcini repetitive; 

- adaptare la sarcini de lucru schimbatoare; 

- echilibru emotional. 

 

VIII. EVALUAREA 

Evaluarea se va realiza anual de către coordonatorul de transport în baza fișei de evaluare anexă la 

prezenta fișă apostului. 

 

IX. ALTE ATRIBUŢII 

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte 

sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii: 
 

Alte atribuţii stabilite prin decizie a directorului Colegiului Naţional „Traian Lalescu” din Reşiţa: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional „Traian Lalescu” din 

Reşiţa nr. 1430/31.10.2016, aprobat prin HCA 4/31.10.2016 este obligatorie. 
 

Răspunderea disciplinară: 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine 

diminuarea calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 
 
 

           Director, 

   Prof. Luminița BROASCĂ 

 
                                                                                          Semnătura titularului de luare la cunoştinţă: 
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L.S                                                                   .................................................  

. 

                                                                               Data: .................. 
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FIŞA POSTULUI INGRIJITOARE 
 

În temeiul Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 

temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu 

numărul ..............................., se încheie astăzi, 1.10.2016, prezenta fişă a postului: 
 

 

Numele şi prenumele:  

Postul:  INGRIJITOARE   

Cod COR: 911201 

Decizia de angajare: nr.... din......... 

Încadrarea: PERSONAL NEDIDACTIC 

Nivelul postului: DE EXCUŢIE 

Număr de ore sarcini de serviciu: 8 ore / zi (40 ore / săptămână) (1 NORMĂ) 

Cerinţe: 

- studii MEDII 

- vechime în muncă la 1.09.2017: ........ 

- vechime în învăţământ la 1.09.2017: ........... 
 

 Relaţii profesionale: 

 ierarhice de subordonare: director; director adjunct, administrator patrimoniu; 

 de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ. 
 

Obiectiv general : Curăţenia şi întreţinerea imobilelor unităţii şcolare, precum şi a spaţiilor exterioare care 

aparţin acesteia. 
 

Activitatea desfăşurată presupune autonomie in efectuarea competentelor specifice postului. 
   

  Responsabilitatea implicata de post: 

 Responsabilitate privind efectuarea curăţeniei şi igienizării 

 Responsabilitate în respectarea normelor de igienă în vigoare 

 Responsabilitate în respectarea normelor de protecţie a muncii şi privind paza şi stingerea 

incendiilor 

 Responsabilitate în planificarea și realizarea activităţii proprii 

 

I. SARCINI DE SERVICIU 
 

1. Curăţenia şi întreţinerea imobilelor unităţii şcolare prin: 

- măturat 

- spălat coridoare 

- întreţinut parchet/podele 

- şters praful 

- spălat geamuri 

- -  spălat uşi 

- -  curăţat covoare/mochete 

- -  curăţat şi igienizat grupurile sanitare 

- -  mutări de mobilier 

- -  amenajat birouri/săli de clasă/laboratoare  
 

Curăţenia se efectuează pe sectoare care se rotesc în funcţie de schimb şi se stabilesc prin decizie a 

directorului. 
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2. Planifica activitatea proprie identificand eficient ordinea stabilita prin norme interne si conform 

indicatiilor primite in vederea optimizarii timpului de indeplinire a acesteia; 

3. Stabileste corect necesarul de materiale pentru a asigura o activitate fluenta; 

4. Activitatile si resursele sunt planificate prin verificarea tuturor elementelor pentru incadrarea in 

termenele finale 

5. Răspunde de curăţenia sectorului repartizat şi de respectarea frecvenţei cu care se realizează 

curăţenia conform regulilor stabilite de către conducerea şcolii. 

6. Mătură zilnic holurile şi sălile de clasă din sectorul repartizat. 

7. Curata și dezinfectează zilnic ori de câte ori este nevoie băile, WC-urile cu materiale si ustensile 

folosite numai in aceste locuri. 

8. Şterge tablele la sfârşitul cursurilor. 

9. Îndepărtează gunoiul din sălile de clasă. 

10. Face curăţenie în sala de sport şi în curtea şcolii. 

11. Şterge praful şi pânzele de păianjen din interiorul imobilului ori de câte ori este nevoie. 

12. Este direct răspunzătoare de păstrarea bunurilor materiale, obiectelor de inventar sau de altă natură pe 

care le are în primire. 

13. Întocmeşte referat de necesitate şi în baza lui preia materialele pentru curăţenie. 

14. Controlează zilnic uşile, geamurile, mobilierul, robinetele şi semnalează defecţiunile constatate 

administratorului de patrimoniu. 

15. Îndeplineşte orice alte munci în legătură cu activitatea de întreţinere şi gospodărire atât în interiorul 

cât şi în exteriorul clădirii (vopsit, strânge frunze, crengile, curăţă zăpada şi gheaţa, strânge hârtiile, 

mătură aleile, etc.)  

16. Îngrijeşte spaţiul verde conform dispoziţiilor conducerii. 

17. Participă împreună cu reprezentanţii firmei de salubrizare la gestionarea gunoiului menajer 

18. Cerinţele ce depăşesc aria de competenta proprie sunt raportate administratorului de patrimoniu. 

19. La inceputul si sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta. 

 

II.  ASPECTE LEGATE DE PROTECTIA MUNCII 

Protecţia muncii se efectuează în conformitate cu normele de protecţia muncii la locul de munca. 

Angajatul/angajata are obligaţia de a respecta aceste norme si de a participa la şedinţele de protecţia muncii. 

 

III.  PROGRAMUL ZILNIC 

Programul de lucru este de luni pana vineri de la ora 08:00 la 22:00, în 2 schimburi, respectându-se 

dispoziţiile legale referitoare la sărbătorile legale si efectuarea concediului de odihna. 

Schimbul 1: 08:00 – 16:00 

Schimbul 2: 14:00 – 22:00 

Schimburile alternează săptămânal. În funcţie de necesităţi programul zilnic poate fi decalat cu până la 1 oră 

sau poate fi inclusiv sâmbăta şi duminica. 
 

IV. UNELTE, INSTRUMENTE, ECHIPAMENT DE LUCRU: 

Instrumente specifice muncii: halat, mătură, mop, găleată, mănuşi de protecţie din cauciuc, lavete, etc. 

 

V. DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI: 

   

V.1. Aptitudini necesare: 

- capacitatea de organizare a muncii; 

- organizare şi coordonare 

- control şi depistare a deficienţelor 

- rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor 

- comunicare orală 

- lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia 

- bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, şi publicul general 

- gestionarea eficientă a resurselor alocate 

- abilitatea de a lucra sistematic, precizie, manualitate 

- corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii 
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V.2. Comportamentul şi conduita: 

- să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi 

faţă de colegi; 

- sa respecte cu stricteţe normele de igiena, protecţia muncii si PSI. 

- sa nu consume băuturi alcoolice sau substanţe halucinogene în timpul programului de lucru. 
 

V.3. Cerinte psihologice:  

- asumarea responsabilitatilor; 

- rezistenta la sarcini repetitive; 

- adaptare la sarcini de lucru schimbatoare; 

- echilibru emotional. 

 

VIII. EVALUAREA 

Evaluarea se va realiza anual in conformitate cu atribuțiile prevăzute în fișa postului. 

 

IX. ALTE ATRIBUŢII 

 

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte 

sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii: 
 

Alte atribuţii stabilite prin decizie a directorului Colegiului Naţional „Traian Lalescu” din Reşiţa: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

Respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional „Traian Lalescu” din 

Reşiţa nr. 1430/31.10.2016, aprobat prin HCA 4/31.10.2016 este obligatorie. 
 

Răspunderea disciplinară: 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după 

sine diminuarea calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 
 
 

           Director, 

   Prof. Luminița BROASCĂ 

 
                                                                                          Semnătura angajatului de luare la cunoştinţă: 

                                                              

L.S                                                                   .................................................  

. 

                                                                               Data: .................. 
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FIŞA POSTULUI  
ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) 

 
În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 

temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu 

numărul _________________, se încheie astăzi, ________________, prezenta fişă a postului: 
 

Numele şi prenumele: ________________________  

Denumirea postului: ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) _________________________ 

Cod COR: 263111 

Încadrarea: CADRU DIDACTIC AUXILIAR  

Nivelul postului: DE EXECUȚIE 

Număr de ore sarcini de serviciu: 40 / săptămână (1 NORMĂ) 

Cerinţe: 

 Studii (îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de inginer / 

subinginer, economist) : ______________________________________________________ 

 experienţă de minim 3 ani în domeniul specializării de pe diplomă : ___________________  
 

Relaţii profesionale: 

 ierarhice de subordonare: director, directori adjuncți; 

 ierarhice de coordonare și control: pentru personalul nedidactic; 

 de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar; elevi, parinti; 

 funcționale : ISJ Caraș-Severin, alte unități de învățământ, Primăria Municipiului Reșița, 

diverse persoane fizice și juridice (după caz); 

 de reprezentare a unităţii şcolare. 
 

I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 
 

1. Proiectarea  activității 
1.1 Elaborarea documentelor de proiectare a activității conform specificului postului și corelarea acestora cu 

documentele de proiectare ale unității de învățământ.  

1.2 Implicarea în elaborarea documentelor de proiectare a activității compartimentului funcțional.  

1.3 Folosirea tehnologiei informării și comunicării (TIC) în activitatea de proiectare.  

1.4 Elaborarea tematicii și graficului de control ale activității personalului din subordine. 
 

2. Realizarea activităților 
2.1 Identificarea și aplicarea soluțiilor optime, prin consultare cu conducerea unității, pentru toate problemele ce 

revin sectorului administrativ. 
2.2. Organizarea și gestionarea bazei materiale a unității de învățământ. 
2.3.Elaborarea documentației necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziții publice în 

vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a unității de învățământ. 
2.4 Gestionarea inventarului mobil și imobil al unității de învățământ în registrul inventar al acesteia și în 

evidențele contabile. 
3. Comunicare și relaționare 

3.1 Relaționarea eficientă cu întregul personal al unității de învățământ. 
3.2 Promovarea unui comportament asertiv în relațiile cu personalul unității de învățământ. 
3.3 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în interiorul și în afara unității (cu elevii, personalul 

școlii, echipa managerială și în cadrul comunității). 
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4. Managementul carierei și al dezvoltării personale 
4.1 Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.  

4.2 Participarea la stagii de formare / cursuri de perfecționare etc.  

4.3 Aplicarea în activitatea curentă a cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite prin formare 

continuă/perfecționare. 
 

5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 
5.1 Promovarea sistemului de valori al unității la nivelul comunității.  

5.2 Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.  

5.3 Participarea și implicarea în procesul decizional în cadrul instituției și la elaborarea și implementarea 

proiectului instituțional.  

5.4 Inițierea și derularea proiectelor și parteneriatelor.  

5.5 Atragerea de sponsori în vederea dezvoltării bazei materiale a unității. 
 

6. Conduita profesională 
6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).  

6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 

 

II. SARCINI DE SERVICIU 

 rezolvă, prin consultare cu conducerea unităţii, toate problemele ce revin sectorului administrativ; 

 administrează şi răspunde de păstrarea bunurilor mobile şi imobile şi de inventarul instituţiei pe care 

îl repartizează şi a căror evidenţă o ţine; 

 planificarea, organizarea si distribuirea materialelor si accesoriilor necesare desfășurării activității 

personalului  din cadrul instituției de învățământ  

 intocmirea graficelor de curatenie si a pontajelor de prezenta pentru personalul nedidactic din cadrul 

instituției de învățământ, urmarirea calitatii muncii acestora; 

 intocmeste graficul de lucru pentru muncitorul de întreţinere, şofer, paznic, ingrijitoare; 

 aprovizionarea cu rechizite, papetarie si alte materiale necesare pentru intretinere in cadrul instituției 

de învățământ; 

 primeste materialele care se aprovizioneaza, verifică cantitățile indicate în  documentele care le 

însoțesc și controlează cât este posibil calitatea acestora. Răspunde de depozitarea lor în bune 

condiții pentru a se evita degradarea respectându-se și normele de protectia muncii și PSI ; 

 întocmirea receptiilor si bonurilor de consum pentru toate materialele cumparate si predarea 

receptiilor la contabilitate, pentru efectuarea platilor; 

 să țină si să proceseze înregistrările din magazie și să facă alte lucrări cu ajutorul tehnologiei 

computerizate  

 asigurarea instruirii pe linie de protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor a personalului 

nedidactic. 

 respecta normele de protecția muncii si de sănătate potrivit reglementarilor în vigoare având grijă ca 

și personalul nedidactic să o facă;  

 răspunde de ordinea si curățenia care trebuie sa fie în instituția de învățământ, în grupurile sanitare, 

etc .  

 sesizează abaterile celor în măsură să ia decizii pentru remedierea acestora .  

 sa monitorizeze nivelurile de stocuri din cadrul instituției de învățământ;  

 asigură integritatea tuturor materialelor, a utilajelor de mica mecanizare și a sculelor de mână din 

dotarea instituției de învățământ .  

 deschide fișele de inventar personal, pe care le ține la zi cu toate modificările apărute .  

 distribuie echipamentul de protectia muncii si tine evidenta acestuia . 

 semneaza fisele de lichidare a celor ce parasesc institutia, numai dupa o atenta verificare a 

inventarelor personale  – răspunde pecuniar de respectarea acestei indatoriri .  

 răspunde de remedierea defectiunilor ce pot conduce la accidente de munca . 

 elaborează împreună cu conducerea instituției fișa postului pentru personalul din subordine;  

 răspunde de arhivarea documentelor specifice compartimentului administrativ: asigură păstrarea în 

arhiva instituției de învățământ, timp de 10(zece) ani a tuturor documentelor justificative ce stau la 

baza înregistrărilor în contabilitate  
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 asigură respectarea normelor emise de Ministerul Finantelor cu privire la intocmirea si utilizarea 

documentelor justificative pentru toate operatiunile patrimoniale colaborează cu contabilul șef pentru 

înregistrarea lor in contabilitate in perioada la care se refera ;  

 răspunde de înregistrarea și miscarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, precum și de 

casarea acestora cu toate actiunile conexe (dezmembrare, valorificar etc.)  

 respecta Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Funcționare al instituției de 

învățământ, aducându-l  la cunoștinta personalului din subordine;  

 răspunde de întocmirea corectă a sarcinilor conform fișei postului; 

 păstrează confidențialitatea datelor la care are acces;  

 elaborarea si supunerea spre aprobare a comenzilor de cumpărare;  

 urmarirea comenzii de cumparare prin contact direct cu furnizorul pana la inchiderea acesteia si 

receptia produsului;  

 actualizarea atributiilor se va face in functie de modificarile organizatorice legislative care apar; 

 personalul subordonat este personalul nedidactic, respectiv: 

o îngrijitoarele  

o muncitorii de întreținere 

o şoferul 

o paznicul 

 Efectuează inventarierea valorilor materiale la termenele şi în condiţiile prevăzute de lege împreuna 

cu comisia de inventariere 

 Face parte din comisia de casare şi declasare a bunurilor 

 Administrează localurile instituţiei, asigură întreţinerea, repararea şi curăţenia lor şi se ocupă de 

încălzitul şi iluminatul localurilor 

 Menţinerea la zi a evidenţei întregului patrimoniu instituţional. 

 Achiziţionarea resurselor noi şi a materialelor necesare desfăşurării activităţii specifice instituției de 

învățământ. 

 Realizează şi menţine contactul cu furnizorii de resurse şi utilităţi 

 Intocmeste si tine la zi documentele de intrare-iesire a valorilor materiale pe fise analitice - obiecte 

de inventar si mijloace fixe, precum si evidenta computerizata a valorilor materiale  ( N.I.R. -uri, 

bonuri de consum, bonuri de transfer si bonuri de miscare a mijloacelor fixe )  

 Intocmeste si tine la zi documentele privind autoturismul din dotarea instituției ( BCF-uri, FAZ-euri , 

bonuri de consum )  

 Intocmeste impreuna cu contabilul șef planul anual de achizitii 

 Intocmeste fisa privind evidenta formularelor cu regim special 

 

III.  ASPECTE LEGATE DE PROTECTIA MUNCII 

Protectia muncii se efectueaza in conformitate cu normele de protectia muncii la locul de munca. 

Administratorul are obligatia de a respecta aceste norme si de a participa la sedintele de protectia muncii. 

 

IV.  PROGRAMUL ZILNIC 

Programul de lucru este de luni pana vineri de la ora 07:30 la 15:30, respectându-se dispozitiile legale 

referitoare la sărbătorile legale și efectuarea concediului de odihnă. 

 

V. UNELTE, INSTRUMENTE, ECHIPAMENT DE LUCRU: 

Instrumente specifice muncii de birou (computer, imprimantă, scanner, xerox, fax, telefon etc.). 

 

VI. DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI: 

   

VI.1. Aptitudini necesare: 

- capacitatea de organizare a muncii; 

- organizare şi coordonare 

- analiză şi sinteză 

- planificare şi acţiune strategică 
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- control şi depistare a deficienţelor 

- rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor 

- excelentă comunicare orală şi scrisă 

- lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia 

- bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul general 

- bune abilităţi de gestionare a resurselor umane 

- capacitate de consiliere şi îndrumare 

- abilităţi de mediere şi negociere  

- gestionarea eficientă a resurselor alocate 

- abilitatea de a lucra sistematic, precizie, îndemânare de lucru cu cifrele  

- inteligenta (gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză); 

- capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau 

prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; 

- corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii 

 

VI.2. Comportamentul şi conduita: 

- să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi 

faţă de colegi; 

- sa respecte cu stricteţe normele de igienă, protectia muncii și PSI. 

- să nu consume băuturi alcoolice în timpul programului de lucru. 

 

VI.3. Cerinte psihologice:  

- asumarea responsabilitatilor; 

- rezistenta la sarcini repetitive; 

- adaptare la sarcini de lucru schimbatoare; 

- echilibru emotional. 

 

VII. EVALUAREA 

Evaluarea se va realiza conform fișei de autoevaluare/evaluare aprobată prin OMEN 3597/18.06.2014, 

cu indicatorii de performanță detaliați la nivelul Colegiului Național ”Traian Lalescu” din Reșița. 

  

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin 

prezenta Fişă a postului, atrage după sine sancţionarea în condițiile legii. 
 

           Director, 

   Prof. Luminița BROASCĂ 

 
                                                                                          Semnătura titularului de luare la cunoştinţă: 

                                                              

L.S                                                                   .................................................  

. 

                                                                               Data: .................. 

 



 

 
 

 1/5 
 

  

 

 

 

 

 

 

FIŞA POSTULUI SECRETAR  

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 

temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu 

numărul _________________, se încheie astăzi, ________________, prezenta fişă a postului: 
 

 

Numele şi prenumele: _______________________  

Postul:  SECRETAR  

Cod COR: 235909 

Decizia de numire: nr. ____ din ____________  

Încadrarea: CADRU DIDACTIC AUXILIAR 

Nivelul postului: DE EXECUŢIE 

Număr de ore sarcini de serviciu: 40 / săptămână (1 NORMĂ) 

Cerinţe: 

- studii MEDII 

- cunoștințe de operare pe calculator: WORD, EXCEL, INTERNET, POȘTĂ ELECTRONICĂ 

- vechime în muncă la 1.09.2017: ___________ 

- vechime în învăţământ la 1.09.2017: ____________ 
 

 Relaţii profesionale: 

 ierarhice de subordonare: director; director adjunct, secretar şef; 

 de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ, 

compartimente similare ale altor unităţi de învăţământ ; 

 de reprezentare a  unităţii şcolare la activităţi şcolare şi extraşcolare la care participa ca delegat. 
 

Obiectiv general : asigurarea interfeţei dintre unitatea şcolară şi beneficiari (elev/părinte) precum şi 

comunicarea intra şi interinstituţională. 
 

I. PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A 

INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI 

SECRETARIAT 
 

Compartimentul secretariat este subordonat directorului unităţii de învăţământ şi îndeplineşte sarcinile 

stabilite de reglementările legale și/sau atribuite, prin fişele postului, persoanelor care fac parte din el. 

Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susținătorii legali sau alte 

persoane interesate din afara unității, potrivit unui program de lucru aprobat de director, în baza hotărârii 

Consiliului de administrație. 

Compartimentul secretariat are următoarele responsabilităţi: 

a) asigurarea transmiterii informațiilor la nivelul unității de învățământ; 

b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date de la nivelul unităţii de învăţământ; 

c) întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului şi transmiterea situaţiilor statistice şi a 

celorlalte categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente, de către 

consiliul de administraţie ori de către directorul unităţii de învăţământ; 

  

 

 

 
 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

 



 

 
 

 2/5 
 

  

d) înscrierea antepreșcolarilor/preşcolarilor/elevilor pe baza dosarelor personale, ţinerea, 

organizarea și actualizarea permanentă a evidenței acestora şi rezolvarea problemelor privind 

mişcarea antepreșcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de 

administraţie;  

e) înregistrarea şi verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi care se 

acordă elevilor, potrivit legii; 

f) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor și evaluărilor naţionale, 

ale examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform atribuțiilor specificate 

în fișa postului; 

g) completarea, verificarea şi păstrarea în condiţii de securitate a documentelor, arhivarea 

documentelor create şi intrate în unitatea de învăţământ, referitoare la situaţia şcolară a elevilor 

şi a statelor de funcţii pentru personalul unității; 

h) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii și a documentelor școlare, în 

conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al 

documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar”, aprobat prin ordin al 

ministrului; 

i) selecţionarea, evidenţa şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, după 

expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat 

prin ordin al ministrului educaţiei naționale;  

j) păstrarea şi aplicarea sigiliului unităţii şcolare, în urma împuternicirii, în acest sens, prin 

decizie emisă de director, pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente; 

procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se realizează în conformitate cu reglementările 

stabilite prin ordinul ministrului educaţiei naționale; 

k) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor; 

l) asigurarea asistenţei tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru încheierea 

contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting raporturile juridice 

dintre şcoală şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice; 

m) întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toţi angajaţii unităţii de 

învăţământ;  

n) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de 

învăţământ; 

o) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură;  

p) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ; 

q) întocmirea și actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în 

conformitate cu prevederile legale; 

r) păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului şcolar, 

din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sau din cadrul altor instituţii şi autorităţi 

competente în soluţionarea problemelor specifice; 

s) rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, contractelor 

colective de muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de administraţie sau deciziilor 

directorului, sunt stabilite în sarcina sa. 

Secretarul șef/secretarul unităţii de învăţământ pune la dispoziţia cadrelor didactice condica de 

prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acesteia.  

Secretarul șef/secretarul răspunde de integritatea și securitatea cataloagelor. La sfârșitul orelor de curs 

secretarul verifică, împreună cu profesorul de serviciu, consemnând într-un proces-verbal, existenţa tuturor 

cataloagelor. În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat. 

Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a oricăror acte de 

studii sau documente şcolare, de obţinerea de beneficii materiale. 
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II. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

 

1. Proiectarea activității 

1.1.Respectarea planurilor manageriale ale școlii.  

1.2.Implicarea în proiectarea activității școlii, la nivelul compartimentului.  

1.3.Realizarea planificării calendaristice a compartimentului.  

1.4.Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare 

1.5.Folosirea tehnologiei informatice în proiectare. 
 

2. Realizarea activităților  
2.1.Organizarea documentelor oficiale.  

2.2. Asigură ordonarea și arhivarea documentelor unității.  

2.3. Gestionarea  documentelor  pentru resursa  umană  a unității (cadre didactice, personal didactic 

auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea și prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de 

salarizare și REVISAL.  

2.4. Întocmirea și actualizarea documentelor de studii ale elevilor.  

2.5. Alcătuirea de proceduri. 

 

3. Comunicare și relaționare 

3.1.Asigurarea fluxului informațional al compartimentului. 

3.2.Raportarea periodică pentru conducerea instituției 

3.3..Asigurarea transparenței deciziilor din compartiment.  

3.4. Evidența, gestionarea și arhivarea documentelor.  

3.5. Asigurarea interfeței privind comunicarea cu beneficiarii direcți și indirecți. 
 

4. Managementul carierei și al dezvoltării personale  
4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.  

4.2.  Participarea la activități de formare profesională și dezvoltare în carieră.  

4.3. Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul școlar. 

 

5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii 

5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea 

compartimentului. 

5.3. Îndeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și/sau directorul, care pot rezulta din 

necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate. 

5.4. Respectarea normelor, ROI, a procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru 

toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ. 

 

6. Conduita profesională 

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 

6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 

 

III. SARCINI DE SERVICIU 

 

1. Este responsabil împreună cu secretarul şef cu evidenta personalului didactic si nedidactic ; 

2. Întocmește documentele de personal pentru angajații unității școlare, la solicitarea scrisă a  acestora 

aprobata de director și în termen. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în aceste documente; 

3. Completează actele de studii ale absolvenților; 

4. Completează actele de studii (foi matricole, duplicate, certificate) in baza cererilor solicitantilor. Se 

ocupa de completarea registrelor matricole si a cataloagelor examenelor de absolvire care atesta 

dreptul de eliberare a acestor documente ; 

5. Intocmeste dosarele pentru elevii inscrisi la examenul de capacitate, bacalaureat si le pune la dispozitia 

comisiei, dupa ce au fost verificate si aprobate de directorul/directorul adjunct al unitătii scolare; 

6. Gestionează şi asigură împreună cu secretarul şef arhivarea și siguranța actelor de studii la nivelul 

unității de învățământ. 
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7. Intocmeste și transmite situatiile statistice școlare cerute de inspectoratul scolar si de  minister. 

8. Face parte din Comisia de gestionare SIIIR. 

9. Respectă procedura „Circuitul documentelor” la nivelul unității de învățământ. 

10. Păstrează și aplică sigiliul școlii potrivit reglementărilor legale și ale regulamentului/procedurilor 

existente la nivelul unității de învățământ.. 

11. Se ocupa de organizarea arhivei scolare, in conformitate cu legislatie in vigoare ; 

12. Completează foile matricole ; 

13. Se ingrijeste alături de secretarul şef de procurarea si pastrarea documentelor privind legislatia scolara 

(legi, decrete, ordine, regulamente, instructiuni, metodologii) ; 

14. Intocmeste statele de plata potrivit condicii de prezență; 

15. Face parte din Comisia pentru burse și alte forme de sprijin material; 

16. Redacteaza corespondenta scolii; 

17. Face parte din diverse comisii constituite la nivelul unității de învățământ prin decizie a directorului. 

18. Participa permanent la instruirile organizate de inspectoratul școlar; 

19. Utilizeaza produsele software din dotarea unitatii, intocmeste  diverse situatii necesare  procesului 

instructiv educativ si activitatilor de secretariat ; 

20. Se preocupa de permanenta perfectionare si imbunatatire a pregatirii profesionale; 

21. Asigură păstrarea în deplină siguranță a registrelor de evidență existente în unitate. 

 

IV.  ASPECTE LEGATE DE PROTECTIA MUNCII 

Protectia muncii se efectueaza in conformitate cu normele de protectia muncii la locul de munca. 

Secretarul are obligatia de a respecta aceste norme si de a participa la sedintele de protectia muncii. 

 

V.  PROGRAMUL ZILNIC 

Programul de lucru este de luni până vineri de la ora ________ la _________, respectându-se 

dispozițiile legale referitoare la sărbătorile legale și efectuarea concediului de odihnă. 

 

VI. UNELTE, INSTRUMENTE, ECHIPAMENT DE LUCRU: 

Instrumente specifice muncii de birou (computer, imprimantă, scanner, xerox, fax, telefon etc.). 

 

VII. DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI: 

   

VII.1. Aptitudini necesare: 

- capacitatea de organizare a muncii; 

- organizare şi coordonare 

- analiză şi sinteză 

- planificare şi acţiune strategică 

- control şi depistare a deficienţelor 

- rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor 

- excelentă comunicare orală şi scrisă 

- lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia 

- bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul general 

- bune abilităţi de gestionare a resurselor umane 

- capacitate de consiliere şi îndrumare 

- abilităţi de mediere şi negociere  

- gestionarea eficientă a resurselor alocate 

- abilitatea de a lucra sistematic, precizie, îndemânare de lucru cu cifrele  

- inteligență (gândire logica, memorie, capacitate de analiză și sinteză); 

- capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta și de a le valorifica prin luarea de decizii sau 

prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; 

- corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii 

 

VII.2. Comportamentul şi conduita: 
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- să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi 

faţă de colegi; 

- sa respecte cu stricteţe normele de igienă, protectia muncii si PSI. 

- să nu consume băuturi alcoolice în timpul programului de lucru. 

 

VII.3. Cerinte psihologice:  

- asumarea responsabilitatilor; 

- rezistenta la sarcini repetitive; 

- adaptare la sarcini de lucru schimbatoare; 

- echilibru emotional. 

 

VIII. EVALUAREA 

Evaluarea se va realiza conform fișei de autoevaluare/evaluare aprobată prin OMEN 3597/18.06.2014, 

cu indicatorii de performanță detaliați la nivelul Colegiului Național ”Traian Lalescu” din Reșița. 

 

IX. ALTE ATRIBUŢII 

 

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte 

sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii: 
 

Alte atribuţii stabilite prin decizie a directorului Colegiului Naţional „Traian Lalescu” din Reşiţa: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

Respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional „Traian Lalescu” din 

Reşiţa nr. 1430/31.10.2016, aprobat prin HCA 4/31.10.2016 este obligatorie. 
 

Răspunderea disciplinară: 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după 

sine diminuarea calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 
 
 

           Director, 

   Prof. Luminița BROASCĂ 

 
                                                                                          Semnătura titularului de luare la cunoştinţă: 

                                                              

L.S                                                                   .................................................  

. 

                                                                               Data: .................. 

 



 

 
 

 1/6 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

FIŞA POSTULUI ADMINISTRATOR FINANCIAR - 

CONTABIL ȘEF 
 

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 

temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu 

numărul ___________________, se încheie astăzi, _______________________, prezenta fişă a postului: 
 

Numele şi prenumele: ______________________  

Postul:  ADMINISTRATOR FINANCIAR - CONTABIL ȘEF 

Cod COR: 235909 

Decizia de numire: nr. ____ din ____________________ 

Încadrarea: CADRU DIDACTIC AUXILIAR 

Nivelul postului: DE CONDUCERE 

Număr de ore sarcini de serviciu: 20 / săptămână (1/2 NORMĂ) 

Cerinţe: 

- studii SUPERIOARE 

- studii specifice postului __________________________________________________________ 

- nu posedă certificat SEC 

- cunoștințe de operare pe calculator: AVANSATE  

                                                           (WORD, EXCEL, INTERNET, POȘTĂ ELECTRONICĂ) 

- vechime în muncă la 1.09.2017: __________ 

- vechime în învăţământ la 1.09.2017: _____________  
 

 Relaţii profesionale: 

 ierarhice de subordonare: director; director adjunct; 

 ierarhice de coordonare și control: pentru casier; 

 de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ, 

compartimente similare ale altor unităţi de învăţământ ; 

 de reprezentare a  unităţii şcolare la activităţi şcolare şi extraşcolare la care participa ca delegat. 
 

Obiectiv general : asigurarea interfeţei dintre unitatea şcolară şi beneficiari (elev/părinte) precum şi 

comunicarea intra şi interinstituţională. 
 

Obiectiv specific: managementul activităţilor financiar-contabile   

 

I. PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A 

INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR PRIVIND ACTIVITATEA 

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR 
 

Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de învăţământ în care 

sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, ţinerea evidenţei contabile, întocmirea/transmiterea 

situaţiilor financiare asupra fondurilor şi patrimoniului unităţii, precum şi celelalte activităţi prevăzute de 

legislaţia în vigoare cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor. 

  

 

 

 
 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
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Compartimentul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

Compartimentul financiar are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:  

a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii şcolare, în conformitate cu dispoziţiile legale 

în vigoare; 

b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de învăţământ, în 

conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de administraţie; 

c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în 

vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile; 

d) informarea periodică a consiliului de administraţie şi a consiliului profesoral cu privire la 

execuţia bugetară; 

e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor; 

f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţii care afectează patrimoniul unităţii de 

învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

g) efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi ori de câte ori 

consiliul de administraţie consideră necesar; 

h) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil; 

i) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi;  

j) implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic; 

k) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de 

administraţie, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau 

patrimoniul unității; 

l) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special; 

m) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de 

normele legale în materie; 

n) exercitarea oricăror atribuţii şi responsabilităţi, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele 

colective de muncă aplicabile sau stabilite de către director sau de către consiliul de 

administraţie. 

 

Întreaga activitate financiară a unităţilor de învăţământ se organizează şi se desfăşoară cu respectarea 

legislaţiei în vigoare  

Activitatea financiară a unităţilor de învăţământ se desfăşoară pe baza bugetelor proprii care cuprind, 

la partea de venituri, fondurile provenite din cele trei forme de finanţare – de bază, complementară şi 

suplimentară, din venituri proprii sau din alte surse, iar la partea de cheltuieli, sumele alocate pentru fiecare 

capitol şi subcapitol al clasificaţiei bugetare.  

Pe baza bugetelor aprobate de către autorităţile competente, directorii şi consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ actualizează şi definitivează programele anuale de achiziţii publice, stabilind şi 

celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele 

fondurilor alocate.  

Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare 

 

II. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

 

1. Proiectarea activității 

1.1.Respectarea planurilor manageriale ale școlii.  

1.2.Implicarea în proiectarea activității școlii, la nivelul compartimentului financiar.  

1.3.Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare.  

1.4.Folosirea tehnologiei informatice în proiectare. 

  

2. Realizarea activităților 
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2.1.Organizarea activității.  

2.2.Înregistrarea si prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de contabilitate.  

2.3. Monitorizarea activității.  

2.4. Consilierea/îndrumarea și controlul periodic al personalului care gestionează valori materiale.  

2.5. Alcătuirea de proceduri.  

 

3. Comunicare și relaționare 

3.1. Asigurarea fluxului informațional al compartimentului.  

3.2.Raportarea periodică pentru conducerea instituției.  

3.3.Asigurarea transparenței deciziilor din compartiment.  

3.4.Evidența, gestionarea și arhivarea documentelor.  

3.5. Asigurarea interfeței privind licitațiile sau încredintărilor directe.  

 

4. Managementul carierei și al dezvoltării personale 

4.1.Nivelul și stadiul propriei pregătiri profesionale.  

4.2. Formare profesională și dezvoltare în carieră.  

4.3. Coordonarea personalului din subordine privind managementul carierei.  

4.4. Participarea la instruirile organizate de inspectoratul școlar.  

 

5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii 

5.1. Planificarea bugetară  prin prisma dezvoltării instituționale și promovarea imaginii școlii.  

5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea 

compartimentului.  

5.3. Îndeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și/sau directorul, care pot rezulta din 

necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate.  

5.4. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate 

tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ.  

 

6. Conduita profesională 

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).  

6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 

 

III.  DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI 

 

Întocmirea documentelor contabile 

 Întocmeşte dările de seamă contabile şi cele statistice, precum şi contul de execuţie bugetară, lunar, 

trimestrial şi anual.  

 Întocmeşte şi ulterior verifică prezentarea centralizată la I.S.J. Caras-Severin a diverselor situaţii 

solicitate de compartimentele funcţionale din cadrul I.S.J. Caras-Severin.  

 Organizează circuitul documentelor contabile și înregistrarea lor în mod cronologic și sistematic în 

evidența contabilă.  

 Se ocupa de organizarea arhivei contabile, in conformitate cu legislatie in vigoare  

 Întocmeşte, lunar, balanţe de verificare.  

 Elaborează în cadrul SCMI proceduri specifice compartimentului.  

 Respectă procedura „Circuitul documentelor” la nivelul unității de învățământ. 

 Completează adeverinţe financiare in baza cererilor solicitantilor.  

 Întocmește și monitorizează contractele încheiate cu furnizorii, deconturi și devize.  

 Asigură păstrarea în deplină siguranță a documentelor contabile existente în unitate. 

 

Coordonează activitatea de gestionare a bunurilor 

 Angajează instituţia, alături de director, în orice acţiune patrimonială  

 Reprezintă unitatea, alături de directorul acestuia, în relaţiile cu agenţii economici, în cazul încheierii 

contractelor economice în conformitate cu legislaţia în vigoare  

 Organizează inventarierea valorilor materiale şi băneşti, instruirea personalului în vederea efectuării 

corecte a operaţiunii de inventariere  
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 Verifică centralizatorul de inventariere, documentaţia de transfer şi casarea bunurilor.  

 Verifică şi regularizează diferenţele de inventar şi le înregistrează în evidenţele contabile.  

 Instruieşte şi controlează periodic personalul care gestionează valorile materiale  

 Ține evidența intrărilor și ieșirilor de materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe.  

 Verifică gestiunile și evidența stocurilor.  

 

Exercitarea atribuţiilor de control asupra bugetului instituţiei 

 Organizează şi exercită viza de control financiar preventiv în conformitate cu prevederile legale. 

 Urmăreşte încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare. 

 Verifică legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume, în limitele de competenţă stabilite de lege. 

 

Organizarea activităţilor legate de fluxul financiar al instituţiei 

 Întocmeşte proiectul de buget anual. Întocmește planul de venituri extrabugetare la termenele şi în 

condiţiile stabilite de lege.  

 Întocmeşte corespondenţa privind virările, transferurile, deblocările de credite şi necesarul de credite 

suplimentare  

 Coordonează şi îndrumă întreaga activitate financiar contabilă a unităţii  

 Angajează și gestionează credite bugetare în limita și cu destinația aprobată prin buget.  

 Efectuează operaţiunile contabile, atât sintetic, cât şi analitic, şi are în vedere ca evidenţa să fie ţinută 

la zi  

 Întocmeşte acte justificative şi documente contabile cu respectarea formularelor şi regulilor de 

alcătuire şi completare în vigoare  

 Fundamentează necesarul de credite având în vedere necesităţile din unitate.  

 Gestionează fondurile obținute din inchirieri, autofinanţate, sponsorizări, etc.  

 Întocmeşte notele contabile în baza actelor justificative pe surse de finanţare  

 Înregistrează notele contabile în fişe sintetice şi analitice.  

 Realizează balanţele sintetice lunare pe calculator pentru bugetul republican, venituri din 

autofinanţare.  

 Ține evidența angajamentelor bugetare conform prevederilor legale.  

 Actualizează contabilitatea și realizează la termen bilanțurile contabile și conturile de execuție 

bugetară.  

 Creează baza de date în calculator privind patrimoniul unităţii pe coduri  

 Întocmeşte balanţa analitică trimestrială pentru obiecte de inventar, anual pentru mijloace fixe şi 

lunar pentru materiale.  

 Înregistrează, lunar, consumurile de materiale în baza bonurilor de consum.  

 Ține evidența operațiunilor de încasări și plăți prin bancă.  

 Colaborează cu persoanele desemnate în realizarea procedurilor de achiziții.  

 Clasează şi păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fişe, balanţe de 

verificare.  

 

Coordonarea activităţilor de casierie 

 Întocmeşte formele pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar sau prin conturi bancare.  

 Ține evidența operațiunilor de casă.  

 Coordonează şi verifică activitatea de casierie. 

 

Verificarea operaţiunilor aferente bugetului de salarii 

 Întocmeşte şi execută planurile de salarii în conformitate cu statul de funcţii al unităţii.  

 Operează EDUSAL  

 Întocmește fișele fiscale F1 și F2 și declarațiile care se înaintează lunar la Casa de Pensii, AJOFM, 

Direcția generală a Finanțelor, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate.  

 Urmăreşte aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale privind salarizarea şi drepturile personalului 

didactic şi tehnic-administrativ.  

 Verifică statele de plată, indemnizaţiile de concediu.  

 

Participarea la diverse forme de perfecţionare  
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 Se preocupă de permanenta perfecţionare şi îmbunătăţire a pregătirii profesionale prin studierea 

legislaţiei financiar-contabile şi a actelor normative precum si prin participarea la stagii/cursuri de 

instruire/perfecționare.  

 Se ingrijeste de procurarea si pastrarea documentelor privind legislatia financiar-contabilă (legi, 

decrete, ordine, regulamente, instructiuni, metodologii)  

 Participa permanent la instruirile organizate de inspectoratul școlar 

 

IV.  ASPECTE LEGATE DE PROTECTIA MUNCII 

Protecţia muncii se efectuează în conformitate cu normele de protecţia muncii la locul de munca. 

Secretarul şef are obligaţia de a respecta aceste norme si de a participa la şedinţele de protecţia muncii. 

 

V.  PROGRAMUL ZILNIC 

Programul de lucru este de luni până vineri de la ora 09:00 la 13:00, respectându-se dispoziţiile legale 

referitoare la sărbătorile legale și efectuarea concediului de odihnă. 

 

VI. UNELTE, INSTRUMENTE, ECHIPAMENT DE LUCRU: 

Instrumente specifice muncii de birou (computer, imprimanta, scanner, xerox, fax, telefon etc.). 

 

VII. DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI: 

   

VII.1. Aptitudini necesare: 

- capacitatea de organizare a muncii; 

- organizare şi coordonare 

- analiză şi sinteză 

- planificare şi acţiune strategică 

- control şi depistare a deficienţelor 

- rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor 

- excelentă comunicare orală şi scrisă 

- lucru eficient în echipă 

- bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul general 

- bune abilităţi de gestionare a resurselor umane 

- capacitate de consiliere şi îndrumare 

- abilităţi de mediere şi negociere  

- gestionarea eficientă a resurselor alocate 

- abilitatea de a lucra sistematic, precizie, îndemânare de lucru cu cifrele  

- inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza); 

- capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau 

prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; 

- corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii 

 

VII.2. Comportamentul şi conduita: 

- să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi 

faţă de colegi; 

- sa respecte cu stricteţe normele de igiena, protectia muncii si PSI. 

- sa nu consume băuturi alcoolice în timpul programului de lucru. 

 

VII.3. Cerinte psihologice:  

- asumarea responsabilitatilor; 

- rezistenta la sarcini repetitive; 

- adaptare la sarcini de lucru schimbătoare; 

- echilibru emoțional. 

 

VIII. EVALUAREA 
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Evaluarea se va realiza conform fișei de autoevaluare/evaluare aprobată prin OMEN 3597/18.06.2014, 

cu indicatorii de performanță detaliați la nivelul Colegiului Național ”Traian Lalescu” din Reșița. 

 

IX. ALTE ATRIBUŢII 
Face parte din Comisia de gestionare SIIIR. 

Face parte din Comisia pentru burse și alte forme de sprijin material; 

 

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte 

sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii: 

 

Alte atribuţii stabilite prin decizie a directorului Colegiului Naţional „Traian Lalescu” din Reşiţa: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional „Traian Lalescu” din 

Reşiţa nr. 1430/31.10.2016, aprobat prin HCA 4/31.10.2016 este obligatorie. 

 

Răspunderea disciplinară: 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după 

sine diminuarea calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 
 
 
           Director, 

   Prof. Luminița BROASCĂ 

 
                                                                                          Semnătura titularului de luare la cunoştinţă: 

                                                              

L.S                                                                   .................................................  

. 

                                                                               Data: .................. 
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FIŞA POSTULUI MEDIATOR ŞCOLAR 
 

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 

temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu 

numărul _____________________, se încheie astăzi,___________________, prezenta fişă a postului: 
 

 

Numele şi prenumele: _________________________  

Postul:  MEDIATOR ŞCOLAR  

Cod COR: 235911 

Decizia de numire: nr. ___________ din _____________________  

Încadrarea: CADRU DIDACTIC AUXILIAR 

Nivelul postului: DE EXECUŢIE 

Număr de ore sarcini de serviciu: 40 / săptămână (1 NORMĂ) 

Cerinţe: 

- studii MEDII 

- studii relevante pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu:  _______________________________ 

- înţelege şi vorbeşte limba rromani 

- recunoaşterea şi acceptarea de către comunitatea locală din Mociur, Dealu Mare şi Doman 

- cunoștințe de operare pe calculator 

- vechime în muncă la 1.09.2017: ____________ 

- vechime în învăţământ la 1.09.2017: ________________ 
 

 Relaţii profesionale: 

 ierarhice de subordonare: director; director adjunct; 

 de colaborare: cu personalul unităţii de învăţământ, alţi mediatori şcolari angajaţi ai altor unităţi 

de învăţământ, cu consiliul părinţilor şi cu alte structuri asociative ale părinţilor recunoscute de 

către unitatea de învăţământ preuniversitar, cu autorităţile locale şi judeţene, cu organizaţii non-

guvernamentale şi alţi parteneri ai unităţii de învăţământ preuniversitar, care au ca scop 

creşterea gradului de participare la educaţie şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale 

oferite de şcoală comunităţii ; 

 de reprezentare a  unităţii şcolare la activităţi şcolare şi extraşcolare la care participa ca delegat. 

 îndrumarea metodologică a activităţii mediatorului şcolar revine Centrului Judeţean de Resurse 

şi de Asistenţă Educaţională Caraş-Severin, iar coordonarea şi monitorizarea activităţii acestuia 

conducerii Colegiului Naţional „Traian Lalescu” din Reşiţa. 
 

Obiectiv general : acţionează ca agent al comunităţii în relaţie cu şcoala, reprezintă comunitatea în şcoală şi 

şcoala în cadrul comunităţii.  

 

Obiectiv specific: Sprijinire participării tuturor copiilor din comunitate la învăţământul obligatoriu, prin 

încurajarea implicării părinţilor în educaţia copiilor şi în viaţa şcolii şi prin facilitarea cooperării între 

familii, comunitate şi şcoală. 
 

  

 

 

 
 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
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I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

 

1. Proiectarea activității de mediator școlar 

1.1. Fundamentarea proiectării  activităților specifice funcției este realizată conform fișei postului. 

Stabilește obiectivele și durata activității în funcție de specificul activității și timpul 

disponibil.  

1.2. Strategiile de lucru sunt corect stabilite.  

1.3. Elaborează instrumente de lucru / proiectare.  

1.4. Folosește instrumentele tehnologiei informării și comunicării (TIC) în proiectarea 

activităților/experiențelor derulate.  

1.5. Proiectarea activității extracurriculare.  

2. Realizarea activității de mediator școlar 

2.1. Organizarea și dirijarea activităților planificate sunt realizate conform planificării.  

2.2. Utilizează materiale și instrumente specifice, adecvate funcției.  

2.3. Monitorizează copiii de vârstă preșcolară și de vârstă școlară.  

2.4. Ajută la aplicarea practicilor  incluzive în școală. 

2.5. Promovează limba, tradițiile și obiceiurile comunității în școală. 

3. Comunicare și relaționare 

3.1.   Stabilește modalitățile de comunicare: 

 Transmiterea corectă a informației; 

 Medierea comunicării; 

 Stabilirea modelelor de colaborare  ale școlii cu familia, comunitatea locală, ONG-uri; 

 Consilierea familiilor dezavantajate privind rolul și importanța școlarizării.  

3.2.   Transmite corect  informația.  

3.3.   Mediază comunicarea în cazuri de conflict din școală.  

3.4.   Stabilește modele de colaborare  ale școlii cu familia, comunitatea locală, ONG-uri.  

3.5.   Consiliază familiile dezavantajate privind rolul și importanța școlarizării.  

4. Managementul carierei și al dezvoltării personale 

4.1.   Identifică nevoile proprii de dezvoltare.  

4.2.   Participă la activități/stagii de formare, cursuri de perfecționare, manifestări științifice etc.  

4.3.   Aplică cunoștințele/abilitățile/ competențele dobândite.  

4.4.   Integrarea și utilizarea TIC.  

5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii.  
5.1.   Relaționarea eficientă cu partenerii economici și sociali.  

5.2.   Gestionarea activităților practice  în cadrul unor proiecte în parteneriat.  

5.3.   Implicarea în activitatea specifică sistemului de asigurare a calității din instituție.  

5.4.   Promovarea sistemului de valori al unității la nivelul comunității.  

5.5.   Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.  

5.6.   Inițierea și derularea proiectelor și parteneriatelor. 

6. Conduita profesională 

6.1.   Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).  

6.2.   Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 

 

II. SARCINI DE SERVICIU 

 

1. Facilitează dialogul şcoală – familie – comunitate. 

2. Contribuie la menţinerea şi dezvoltarea încrederii şi a respectului faţă de şcoală în comunitate şi a 

respectului şcolii faţă de comunitate. 

3. Monitorizează copiii de vârstă preşcolară din comunitate care nu sunt înscrişi la grădiniţă şi sprijină 

familia/susţinătorii legali ai copilului în demersurile necesare pentru înscrierea acestora în 

învăţământul preşcolar. 

4. Monitorizează copiii de vârstă şcolară, din circumscripţia şcolară, care nu au fost înscrişi niciodată 

la şcoală, propunând conducerii şcolii soluţii optime pentru recuperarea lor şi facilitând accesul 
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acestora la programele alternative de învăţământ (înscrierea în învăţământul de masă la cursuri de zi 

sau la cursuri cu frecvenţă redusă, includerea în programul A doua şansă etc.);  

5. Sprijină organizarea de programe suport pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare (programe de 

recuperare, programe de intervenţie personalizată, programe tip „Şcoala de după şcoală” etc.). 

6. Colectează datele statistice relevante pentru monitorizarea accesului la educaţie şi menţinerea 

copiilor în sistemul educaţional obligatoriu. 

7. Consemnează cu acurateţe şi obiectivitate problemele educaţionale sau de altă natură care au efect 

asupra participării la educaţie a copiilor din comunitate, informând familiile despre rolul şcolii şi 

despre prevederile legale referitoare la participarea copiilor la educaţie. 

8. Asigură actualizarea bazei de date despre copiii aflaţi în pericol de abandon şcolar, monitorizează 

situaţia şcolară şi activitatea extraşcolară a acestora, încurajând participarea lor la educaţie. 

9. Transmite şcolii toate datele colectate din comunitate, în scopul identificării soluţiilor optime 

pentru asigurarea accesului egal la educaţie al copiilor. 

10. Contribuie la deschiderea şcolii către comunitate şi la promovarea caracteristicilor etnoculturale în 

mediul şcolar,  prin implicarea în organizarea de activităţi cu părinţii/alţi membri ai comunităţii, 

organizarea de activităţi cu dimensiune multiculturală, organizare de activităţi extracurriculare etc. 

11. Monitorizează şi încurajează prezenţa elevilor la orele din cadrul programelor alternative, 

suplimentare/de sprijin. 

12. Sprijină elaborarea planului de desegregare şcolară şi implementarea acestuia, prin colaborare cu 

conducerea şcolii. 

13. Informează autorităţile responsabile despre eventualele încălcări ale drepturilor copilului şi sprijină 

demersurile acestora pentru soluţionarea situaţiilor respective.  

14. Contribuie, alături de asistenţii şi lucrătorii sociali şi reprezentanţii autorităţilor locale, prin 

informare şi medierea comunicării, la asigurarea respectării drepturilor copilului din comunitate, în 

special a dreptului la educaţie; 

15. Participă la recensământul copiilor. 

16. Acordă consiliere, îndrumare şi informaţii părinţilor în scopul motivării şi încurajării participării 

acestora la viaţa şcolii şi a formării competenţelor educaţionale şi de comunicare. 

17. Angrenează părinţii în educaţia copiilor şi în viaţa şcolii  

18. Se informează şi se instruieşte, inclusiv în limba comunităţii respective, cu privire la facilităţile şi 

oportunităţile educaţionale destinate copiilor şi tinerilor, şi asigură diseminarea acestor informaţii 

către toţi copiii, tinerii şi părinţii acestora din comunitatea din care face parte; 

19. Sprijină cadrul didactic - eventual prin intermediere în limba comunităţii respective - în 

comunicarea cu clasa şi părinţii, pentru facilitarea procesului de învăţământ. 

20. Mediatorul va monitoriza permanent frecvenţa elevilor la şcoală, cu atenţie specială acordată 

elevilor care provin din familii defavorizate (cu mulţi copii, cu părinţii plecaţi la muncă în 

străinătate, cu cerinţe educative speciale, etc.).  

21. Săptămânal va înregistra absenţele elevilor prin consultarea cataloagelor secretariatul unităţii 

şcolare şi cu ajutorul informaţiilor obţinute de la cadrele didactice. 

22. Va planifica vizite la domiciliul elevilor care au înregistrat mai multe absenţe, pentru a analiza 

situaţia şi pentru a propune măsurile remediale potrivite.  

23. Mediatorul are obligaţia să cunoască toţi copii din comunitate pentru a putea identifica problemele 

cu care se confruntă aceştia şi pentru a putea iniţia programe/ măsuri necesare rezolvării acestora. În 

acest scop, mediatorul trebuie să deţină informaţii corecte şi exacte nu numai despre drepturile şi 

serviciile educaţionale disponibile ci şi despre cele sociale, medicale, juridice. 

24. Sprijină activitatea Comisiei pentru burse și alte forme de sprijin material. 

25. Face parte din diverse comisii constituite la nivelul unității de învățământ prin decizie a 

directorului. 

26. Participa permanent la instruirile organizate de inspectoratul școlar. 

27. Întocmeste  diverse situatii necesare  procesului instructiv educativ si activitatilor de secretariat. 

28. Se preocupa de permanenta perfectionare si imbunatatire a pregatirii profesionale; 
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III.  ASPECTE LEGATE DE PROTECTIA MUNCII 

Protectia muncii se efectueaza in conformitate cu normele de protectia muncii la locul de munca. 

Secretarul are obligatia de a respecta aceste norme si de a participa la sedintele de protectia muncii. 

 

IV.  PROGRAMUL ZILNIC 

Programul de lucru este de luni până vineri de la ora 08:00 la 16:00, respectându-se dispozitiile legale 

referitoare la sărbătorile legale si efectuarea concediului de odihnă. 

 

V. UNELTE, INSTRUMENTE, ECHIPAMENT DE LUCRU: 

Instrumente specifice muncii de birou 

 

VI. DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI: 

   

VI.1. Aptitudini necesare: 

- capacitatea de organizare a muncii; 

- organizare şi coordonare 

- analiză şi sinteză 

- planificare şi acţiune strategică 

- control şi depistare a deficienţelor 

- rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor 

- excelentă comunicare orală şi scrisă 

- lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia 

- bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul general 

- bune abilităţi de gestionare a resurselor umane 

- capacitate de consiliere şi îndrumare 

- abilităţi de mediere şi negociere  

- gestionarea eficientă a resurselor alocate 

- abilitatea de a lucra sistematic, precizie, îndemânare de lucru cu cifrele  

- inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza); 

- capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau 

prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; 

- corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii 

 

VI.2. Comportamentul şi conduita: 

- să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi 

faţă de colegi; 

- sa respecte cu stricteţe normele de igiena, protectia muncii si PSI. 

- sa nu consume băuturi alcoolice în timpul programului de lucru. 

 

VI.3. Cerinte psihologice:  

- asumarea responsabilitatilor; 

- rezistenta la sarcini repetitive; 

- adaptare la sarcini de lucru schimbatoare; 

- echilibru emotional. 

 

VII. EVALUAREA 

Evaluarea se va realiza conform fișei de autoevaluare/evaluare aprobată prin OMEN 3597/18.06.2014, 

cu indicatorii de performanță detaliați la nivelul Colegiului Național ”Traian Lalescu” din Reșița. 
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VIII. ALTE ATRIBUŢII 

 

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte 

sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii: 
 

 

Alte atribuţii stabilite prin decizie a directorului Colegiului Naţional „Traian Lalescu” din Reşiţa: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional „Traian Lalescu” din 

Reşiţa nr. 1430/31.10.2016, aprobat prin HCA 4/31.10.2016 este obligatorie. 
 

Răspunderea disciplinară: 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după 

sine diminuarea calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 
 
 

           Director, 

   Prof. Luminița BROASCĂ 

 
                                                                                          Semnătura titularului de luare la cunoştinţă: 

                                                              

L.S                                                                   .................................................  

. 

                                                                               Data: .................. 
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FIŞA POSTULUI SECRETAR ȘEF 

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 

temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu 

numărul _________________, se încheie astăzi, ________________, prezenta fişă a postului: 
 

 

Numele şi prenumele: _______________________  

Postul:  SECRETAR ȘEF 

Cod COR: 235909 

Decizia de numire: nr. ____ din ____________  

Încadrarea: CADRU DIDACTIC AUXILIAR 

Nivelul postului: DE CONDUCERE 

Număr de ore sarcini de serviciu: 40 / săptămână (1 NORMĂ) 

Cerinţe: 

- studii SUPERIOARE 

- studii specifice postului ____________________________________________________________ 

- cunoștințe de operare pe calculator: AVANSATE  

                                                           (WORD, EXCEL, INTERNET, POȘTĂ ELECTRONICĂ) 

- vechime în muncă la 1.09.2017: _______________ 

- vechime în învăţământ la 1.09.2017: _________________ 
 

 Relaţii profesionale: 

 ierarhice de subordonare: director; director adjunct; 

 ierarhice de coordonare și control: pentru secretar; 

 de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ, 

compartimente similare ale altor unităţi de învăţământ ; 

 de reprezentare a  unităţii şcolare la activităţi şcolare şi extraşcolare la care participa ca delegat. 
 

Obiectiv general : asigurarea interfeţei dintre unitatea şcolară şi beneficiari (elev/părinte) precum şi 

comunicarea intra şi interinstituţională. 
 

Obiectiv specific: managementul activităţilor de secretariat   
 

I. PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A 

INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI  

SECRETARIAT 
 

Compartimentul secretariat este subordonat directorului unităţii de învăţământ şi îndeplineşte sarcinile 

stabilite de reglementările legale și/sau atribuite, prin fişele postului, persoanelor care fac parte din el. 

Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susținătorii legali sau alte 

persoane interesate din afara unității, potrivit unui program de lucru aprobat de director, în baza hotărârii 

Consiliului de administrație. 

  

 

 

 
 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
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Compartimentul secretariat are următoarele responsabilităţi: 

a) asigurarea transmiterii informațiilor la nivelul unității de învățământ; 

b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date de la nivelul unităţii de învăţământ; 

c) întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului şi transmiterea situaţiilor statistice şi a 

celorlalte categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente, de către 

consiliul de administraţie ori de către directorul unităţii de învăţământ; 

d) înscrierea antepreșcolarilor/preşcolarilor/elevilor pe baza dosarelor personale, ţinerea, 

organizarea și actualizarea permanentă a evidenței acestora şi rezolvarea problemelor privind 

mişcarea antepreșcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de 

administraţie;  

e) înregistrarea şi verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi care se 

acordă elevilor, potrivit legii; 

f) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor și evaluărilor naţionale, 

ale examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform atribuțiilor specificate 

în fișa postului; 

g) completarea, verificarea şi păstrarea în condiţii de securitate a documentelor, arhivarea 

documentelor create şi intrate în unitatea de învăţământ, referitoare la situaţia şcolară a elevilor 

şi a statelor de funcţii pentru personalul unității; 

h) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii și a documentelor școlare, în 

conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al 

documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar”, aprobat prin ordin al 

ministrului; 

i) selecţionarea, evidenţa şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, după 

expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat 

prin ordin al ministrului educaţiei naționale;  

j) păstrarea şi aplicarea sigiliului unităţii şcolare, în urma împuternicirii, în acest sens, prin 

decizie emisă de director, pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente; 

procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se realizează în conformitate cu reglementările 

stabilite prin ordinul ministrului educaţiei naționale; 

k) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor; 

l) asigurarea asistenţei tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru încheierea 

contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting raporturile juridice 

dintre şcoală şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice; 

m) întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toţi angajaţii unităţii de 

învăţământ;  

n) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de 

învăţământ; 

o) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură;  

p) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ; 

q) întocmirea și actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în 

conformitate cu prevederile legale; 

r) păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului şcolar, 

din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sau din cadrul altor instituţii şi autorităţi 

competente în soluţionarea problemelor specifice; 

s) rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, contractelor 

colective de muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de administraţie sau deciziilor 

directorului, sunt stabilite în sarcina sa. 

Secretarul șef/secretarul unităţii de învăţământ pune la dispoziţia cadrelor didactice condica de 

prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acesteia.  
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Secretarul șef/secretarul răspunde de integritatea și securitatea cataloagelor. La sfârșitul orelor de curs 

secretarul verifică, împreună cu profesorul de serviciu, consemnând într-un proces-verbal, existenţa tuturor 

cataloagelor. În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat. 

Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a oricăror acte de 

studii sau documente şcolare, de obţinerea de beneficii materiale. 

 

II. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

 

1. Proiectarea activității 

1.1.Respectarea planurilor manageriale ale școlii.  

1.2.Implicarea în proiectarea activității școlii, la nivelul compartimentului.  

1.3.Realizarea planificării calendaristice a compartimentului.  

1.4.Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare 

1.5.Folosirea tehnologiei informatice în proiectare. 
 

2. Realizarea activităților  
2.1.Organizarea documentelor oficiale.  

2.2. Asigură ordonarea și arhivarea documentelor unității.  

2.3. Gestionarea  documentelor  pentru resursa  umană  a unității (cadre didactice, personal didactic 

auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea și prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de 

salarizare și REVISAL.  

2.4. Întocmirea și actualizarea documentelor de studii ale elevilor.  

2.5. Alcătuirea de proceduri. 

 

3. Comunicare și relaționare 

3.1.Asigurarea fluxului informațional al compartimentului. 

3.2.Raportarea periodică pentru conducerea instituției 

3.3..Asigurarea transparenței deciziilor din compartiment.  

3.4. Evidența, gestionarea și arhivarea documentelor.  

3.5. Asigurarea interfeței privind comunicarea cu beneficiarii direcți și indirecți. 
 

4. Managementul carierei și al dezvoltării personale  
4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.  

4.2.  Participarea la activități de formare profesională și dezvoltare în carieră.  

4.3. Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul școlar. 

 

5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii 

5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea 

compartimentului. 

5.3. Îndeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și/sau directorul, care pot rezulta din 

necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate. 

5.4. Respectarea normelor, ROI, a procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru 

toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ. 

 

6. Conduita profesională 

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 

6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 

 

III. SARCINI DE SERVICIU 

1. Este responsabil cu evidenta personalului didactic si nedidactic ; 

2. Operează REVISAL; 

3. Întocmește documentele de personal pentru angajații unității școlare, la solicitarea scrisă a  acestora 

aprobata de director și în termen. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în aceste documente; 

4. Completează actele de studii ale absolvenților; 
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5. Completează actele de studii (foi matricole, duplicate, certificate) in baza cererilor solicitantilor. Se 

ocupa de completarea registrelor matricole si a cataloagelor examenelor de absolvire care atesta 

dreptul de eliberare a acestor documente ; 

6. Intocmeste dosarele pentru elevii inscrisi la examenul de capacitate, bacalaureat si le pune la dispozitia 

comisiei, dupa ce au fost verificate si aprobate de directorul/directorul adjunct al unitătii scolare; 

7. Gestionează şi asigură arhivarea și siguranța actelor de studii la nivelul unității de învățământ. 

8. Intocmeşte şi transmite situaţiile statistice școlare cerute de inspectoratul şcolar şi de minister. 

9. Face parte din Comisia de gestionare SIIIR. 

10. Respectă procedura „Circuitul documentelor” la nivelul unității de învățământ. 

11. Păstrează și aplică sigiliul școlii potrivit reglementărilor legale și ale regulamentului/procedurilor 

existente la nivelul unității de învățământ.. 

12. Se ocupa de organizarea arhivei scolare, in conformitate cu legislatie in vigoare ; 

13. Completeaza foile matricole ; 

14. Se ingrijeste de procurarea si pastrarea documentelor privind legislatia scolara ( legi, decrete, ordine, 

regulamente, instructiuni, metodologii) ; 

15. Intocmeste statele de plata potrivit condicii de prezență; 

16. Face parte din Comisia pentru burse și alte forme de sprijin material; 

17. Redacteaza corespondenta scolii; 

18. Face parte din diverse comisii constituite la nivelul unității de învățământ prin decizie a directorului. 

19. Participa permanent la instruirile organizate de inspectoratul școlar; 

20. Utilizeaza produsele software din dotarea unitatii, intocmeste  diverse situatii necesare  procesului 

instructiv educativ si activitatilor de secretariat ; 

21. Se preocupă de permanenta perfecționare și îmbunătățire a pregătirii profesionale; 

22. Asigură managementul activităţii de secretariat şi conducerea operativă zilnică a compartimentului. 

23. Deleagă o parte din sarcinile primite și urmărește îndeplinirea acestora de către secretarul unității de 

învățământ pe care îl are în subordine. 

24. Stabilește programul de lucru al compartimentului și-l înaintează spre aprobare directorului și 

Consiliului de administrație. 

25. Asigură păstrarea în deplină siguranță a registrelor de evidență existente în unitate. 

 

IV.  ASPECTE LEGATE DE PROTECTIA MUNCII 

Protecţia muncii se efectuează în conformitate cu normele de protecţia muncii la locul de muncă. 

Secretarul şef are obligaţia de a respecta aceste norme și de a participa la şedinţele de protecţia muncii. 

 

V.  PROGRAMUL ZILNIC 

Programul de lucru este de luni până vineri de la ora 08:00 la 16:00, respectându-se dispoziţiile legale 

referitoare la sărbătorile legale si efectuarea concediului de odihna. 

 

VI. UNELTE, INSTRUMENTE, ECHIPAMENT DE LUCRU: 

Instrumente specifice muncii de birou (computer, imprimantă, scanner, xerox, fax, telefon, etc.). 

 

VII. DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI: 

  VII.1. Aptitudini necesare: 

- capacitatea de organizare a muncii; 

- organizare şi coordonare 

- analiză şi sinteză 

- planificare şi acţiune strategică 

- control şi depistare a deficienţelor 

- rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor 

- excelentă comunicare orală şi scrisă 

- lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia 

- bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul general 

- bune abilităţi de gestionare a resurselor umane 

- capacitate de consiliere şi îndrumare 
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- abilităţi de mediere şi negociere  

- gestionarea eficientă a resurselor alocate 

- abilitatea de a lucra sistematic, precizie, îndemânare de lucru cu cifrele  

- inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza); 

- capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau 

prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; 

- corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii 

VII.2. Comportamentul şi conduita: 

- să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi 

faţă de colegi; 

- sa respecte cu stricteţe normele de igiena, protectia muncii si PSI. 

- sa nu consume băuturi alcoolice în timpul programului de lucru. 

VII.3. Cerinte psihologice:  

- asumarea responsabilitatilor; 

- rezistenta la sarcini repetitive; 

- adaptare la sarcini de lucru schimbatoare; 

- echilibru emotional. 

 

VIII. EVALUAREA 

Evaluarea se va realiza conform fișei de autoevaluare/evaluare aprobată prin OMEN 3597/18.06.2014, 

cu indicatorii de performanță detaliați la nivelul Colegiului Național ”Traian Lalescu” din Reșița. 

 

IX. ALTE ATRIBUŢII 

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte 

sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii: 
 

Alte atribuţii stabilite prin decizie a directorului Colegiului Naţional „Traian Lalescu” din Reşiţa: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

Respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional „Traian Lalescu” din 

Reşiţa nr. 1430/31.10.2016, aprobat prin HCA 4/31.10.2016 este obligatorie. 
 

Răspunderea disciplinară: 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după 

sine diminuarea calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 
 
 

           Director, 

   Prof. Luminița BROASCĂ 

 
                                                                                          Semnătura titularului de luare la cunoştinţă: 

                                                              

L.S                                                                   .................................................  

. 

                                                                               Data: .................. 
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FIŞA POSTULUI MUNCITOR DE ÎNTREȚINERE 
 

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 

temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu 

numărul ………….., se încheie astăzi, ..................................., prezenta fişă a postului: 
 

Numele şi prenumele: .........................................  

Postul:  MUNCITOR DE ÎNTREȚINERE  

Cod COR: 515301 

Decizia de angajare: nr. … din …………..  

Încadrarea: PERSONAL NEDIDACTIC 

Nivelul postului: DE EXCUŢIE 

Număr de ore sarcini de serviciu: 8 ore / zi (40 ore / săptămână) (1 NORMĂ) 

Cerinţe: 

- studii MEDII 

- vechime în muncă la 1.09.2017: ….. 

- vechime în învăţământ la 1.09.2017: ….. 
 

 Relaţii profesionale: 

 ierarhice de subordonare: director; director adjunct, administrator patrimoniu; 

 de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ, elevii. 
 

Obiectiv general :  Executarea de operaţiuni şi lucrări care vizează tâmplăria, instalaţia sanitară, instalaţia 

electrică și imobilele, în scopul funcţionării acestora în condiţii optime. 
 

Activitatea desfăşurată presupune autonomie in efectuarea competentelor specifice postului. 
   

  Responsabilitatea implicata de post: 

 Responsabilitate privind efectuarea lucrărrilor de reparație și întreținere 

 Responsabilitate in respectarea normelor de protecţie a muncii şi privind paza şi stingerea 

incendiilor 

 Responsabilitate in planificarea si realizarea activităţii proprii 

 

I. SARCINI DE SERVICIU 
 

 Execută, cu respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI, lucrări de reparaţii și întreținere la 

instalaţia sanitară; 

 Execută, cu respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI, mici lucrări de reparaţii și întreținere la 

instalaţia electrică (înlocuit becuri, neoane, prize, întrerupătoare);  

 Execută, cu respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI, lucrări de reparaţii și întreținere ale 

tâmplăriei (uşi, geamuri şi mobilierul unităţii); 

 Execută lucrări de întreţinere (văruieli, vopsitorie, reparaţii curente etc.) la toate imobilele unității 

școlare 
 Participă alături de ceilalţi angajaţi din personalul nedidactic la întreţinerea spaţiilor verzi.  
 Participă alături de ceilalţi angajaţi din personalul nedidactic la degajarea aleilor de zăpadă şi gheaţă.  

  

 

 

 
 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
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 Planifica activitatea proprie identificand eficient ordinea stabilita prin norme interne si conform 

indicatiilor primite in vederea optimizarii timpului de indeplinire a acesteia; 

 Stabileste corect necesarul de materiale pentru a asigura o activitate fluenta; 

 Întocmeşte referat de necesitate şi în baza lui preia materialele consumabile pentru reparații; 
 Ajută la încărcarea şi descărcarea mărfurilor necesare reparaţiilor şi întreţinerii;  
 Activitățile si resursele sunt planificate prin verificarea tuturor elementelor pentru incadrarea in 

termenele finale; 

 Răspunde de buna funcţionare a obiectelor şi echipamentelor pe care le deţine şi nu are voie să 

înstrăineze obiecte de inventar aflate în gestiunea instituţiei; 

 Urmăreşte permanent şi remediază ori de câte ori este cazul toate defecţiunile apărute la utilajele din 

dotarea instituţiei;  
 Controlează zilnic uşile, geamurile, mobilierul, robinetele şi remediază defecţiunile constatate. 

 Îndeplineşte orice alte munci în legătură cu activitatea de întreţinere şi gospodărire atât în interiorul 

cât şi în exteriorul clădirii.  

 Cerinţele ce depăşesc aria de competenta proprie sunt raportate administratorului de patrimoniu. 

 La inceputul si sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta. 

 Respectă cu stricteţe normele de protecţie a muncii şi PSI.  

 Răspunde de informarea imediată a administratorului privind orice defecţiune în funcţionarea 

corespunzătoare a instalaţiilor;  

 Respectă procedurile interne legate de utilizarea şi păstrarea în bună funcţionare a echipamentului 

din dotare; 

 Respectă orele de program evitând întârzierile şi plecările din timpul orelor de serviciu; 

 Se interzice venirea în stare de ebrietate sau consumarea băuturilor alcoolice în unitate, precum şi 

folosirea unui limbaj vulgar; 

 Stabileşte şi menţine relaţii profesionale cu întreg personalul instituţiei şi are o atitudine politicoasă; 

 Răspunde de corectitudinea şi promptitudinea cu care furnizează informaţiile din domeniul său de 

activitate; 

 Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 Îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea, instruirea şi recomandările angajatorului, pe 

linie ierarhică, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire atât propria 

persoană cât şi alte persoane (copii/tineri/adulţi) care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale 

în timpul activităţii; 

 Cunoaşte modalităţile de acordare a primului ajutor; 

 Primeşte şi soluţionează şi alte sarcini trasate de conducerea instituţiei,  pe linie ierarhică, în limita 

competenţelor profesionale pe care le are.  

 

II.  ASPECTE LEGATE DE PROTECTIA MUNCII 

Protecţia muncii se efectuează în conformitate cu normele de protecţia muncii la locul de munca. 

Angajatul/angajata are obligaţia de a respecta aceste norme si de a participa la şedinţele de protecţia muncii. 

 

III.  PROGRAMUL ZILNIC 

Programul de lucru este de luni pana vineri de la ora 08:00 la 16:00, respectându-se dispoziţiile legale 

referitoare la sărbătorile legale si efectuarea concediului de odihna. În funcţie de necesităţi programul zilnic 

poate fi decalat cu până la 1 oră sau poate fi inclusiv sâmbăta şi duminica. 
 

 

IV. UNELTE, INSTRUMENTE, ECHIPAMENT DE LUCRU: 

Instrumente specifice muncii:  

 echipament de protecție (salopetă, mănuși, ochelari, mască de sudură, etc.) 

 scule mecanice (ciocan, clești, pile, șurubelnițe, dălți, fierăstraie, etc.) 

 aparate electrice (masina de gaurit, aparat de sudura, masină de șlefuit,  etc.) 

 drujbă 

 motocositoare 
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V. DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI: 

   

V.1. Aptitudini necesare: 

- capacitatea de organizare a muncii; 

- organizare şi coordonare 

- control şi depistare a deficienţelor 

- rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor 

- comunicare orală 

- lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia 

- bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, şi publicul general 

- gestionarea eficientă a resurselor alocate 

- abilitatea de a lucra sistematic, precizie, manualitate 

- corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii 

 

V.2. Comportamentul şi conduita: 

- să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi 

faţă de colegi; 

- să respecte cu stricteţe normele de igiena, protecţia muncii si PSI. 

- să nu consume băuturi alcoolice sau substanţe halucinogene în timpul programului de lucru. 
 

V.3. Cerințe psihologice:  

- asumarea responsabilităților; 

- rezistenta la sarcini repetitive; 

- adaptare la sarcini de lucru schimbătoare; 

- echilibru emoțional. 

 

VIII. EVALUAREA 

Evaluarea se va realiza anual de către administratorul de patrimoniu în baza fișei de evaluare anexă la 

prezenta fișă apostului. 

 

IX. ALTE ATRIBUŢII 

 

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte 

sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii: 
 

Alte atribuţii stabilite prin decizie a directorului Colegiului Naţional „Traian Lalescu” din Reşiţa: 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 Respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional „Traian Lalescu” 

din Reşiţa nr. 1430/31.10.2016, aprobat prin HCA 4/31.10.2016 este obligatorie. 
 

Răspunderea disciplinară: 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după 

sine diminuarea calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 
 

           Director, 

   Prof. Luminița BROASCĂ 

 
                                                                                          Semnătura titularului de luare la cunoştinţă: 

                                                              

L.S                                                                   .................................................  

. 

                                                                               Data: .................. 
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FIŞA POSTULUI BIBLIOTECAR 
 

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 

temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu 

numărul ____________________, se încheie astăzi, _____________________, prezenta fişă a postului: 
 

 

Numele şi prenumele: _____________________________  

Postul:  BIBLIOTECAR 

Cod COR: 262202 

Decizia de numire: nr. ________ din _____________________ 

Încadrarea: CADRU DIDACTIC AUXILIAR 

Nivelul postului: DE EXECUŢIE 

Număr de ore sarcini de serviciu: 40 / săptămână (1 NORMĂ) 

Cerinţe: 

- studii SUPERIOARE : ___________________________________________________________ 

- studii specifice postului ___________________________________________________________  

- cunoștințe de operare pe calculator: AVANSATE  

                                                           (WORD, EXCEL, INTERNET, POȘTĂ ELECTRONICĂ) 

- vechime în muncă la 1.09.2017: ________ 

- vechime în învăţământ la 1.09.2017: __________ 
 

 Relaţii profesionale: 

 ierarhice de subordonare: director; director adjunct; 

 de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ, 

compartimente similare ale altor unităţi de învăţământ ; 

 de reprezentare a  unităţii şcolare la activităţi şcolare şi extraşcolare la care participa ca delegat. 
 

Obiectiv general : facilitarea accesului la informaţie prin asigurarea si punerea la dispoziţie a tuturor 

materialelor necesare utilizatorilor bibliotecii, in scopul satisfacerii necesităţilor de educare, informare, 

documentare, cercetare si recreere ale acestora. 
 

I. PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A 

INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR PRIVIND ACTIVITATEA 

COMPARTIMENTULUI BIBLIOTECĂ ȘCOLARĂ 
 

În unităţile de învăţământ se organizează şi funcţionează biblioteci şcolare sau centre de documentare 

şi informare, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de 

documentare şi informare, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale. 

Biblioteca şcolară se înfiinţează prin decizia directorului unităţii de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie. Biblioteca școlară se poate reorganiza şi integra în centrul de documentare şi 

informare, fiind interzisă desfiinţarea acesteia.  

Bibliotecarul școlar este angajat în condițiile prevăzute de lege și se subordonează directorului unității 

de învățământ. 

  

 

 

 
 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
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În conformitate cu prevederile legale, în unităţile de învăţământ se asigură accesul gratuit al elevilor şi 

al cadrelor didactice la Biblioteca Şcolară Virtuală şi la Platforma şcolară de e-learning înfiinţată de 

Ministerul Educației și Cercetării Științifice.. 

Platforma şcolară de e-learning este utilizată de către unităţile de învăţământ, pentru a acorda asistenţă 

elevilor în timpul sau în afara programului şcolar ori pentru cei care, nu pot frecventa temporar şcoala, din 

motive de sănătate. 

 

II. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

1. Proiectarea  activității 

1.1. Respectarea normelor biblioteconomice în vigoare recomandate pentru funcționarea bibliotecii 

școlare.  

1.2 Respectarea procedurilor existente la nivelul unității cu privire la: 

 efectuarea operațiilor în documentele de evidență (RFM, RI, fișele de evidență, fișe de cititor); 

 transmiterea informațiilor în interiorul și exteriorul unității.  

1.3 Realizarea planificării calendaristice a activității bibliotecii în concordanță cu structura anului 

școlar  și adaptată la particularitățile unității școlare.  

1.4 Proiectarea anumitor activități de inițiere și valorizare a dimensiunii educative a tehnologiei 

informării și comunicării (TIC) în cadrul bibliotecii.  

1.5 Elaborarea de instrumente de planificare pe tipuri de activități: pedagogice, culturale, de 

comunicare și de gestionare a bibliotecii. 

2. Realizarea activității 

2.1 Organizarea resurselor bibliotecii în vederea punerii lor la dispoziția utilizatorilor în cadrul 

activităților.  

2.2 Realizarea completă/corectă/legală a operațiilor biblioteconomice (catalogare, clasificare/indexare, 

depozitare, evidență, împrumut, inventariere, casare) prin  colaborare cu alte compartimente.  

2.3 Gestionarea prin securitate și bună păstrare a dotării și colecțiilor bibliotecii.  

2.4 Organizarea de expoziții, vizite și întâlniri tematice, ateliere de creație privind promovarea ofertei 

bibliotecii în comunitate și atragerea cititorilor.  

2.5 Adaptarea la complexitatea muncii pe baza nivelului de concepție, de analiză și sinteză a 

activității. 

3. Comunicare și relaționare 

3.1 Asigurarea unei bune comunicări și relaționări la nivel intern (cu elevii, cadrele didactice, didactic-

auxiliare).  

3.2 Comunicarea eficientă cu utilizatorii externi (părinți, comunitate) și parteneri.  

3.3 Atragerea elevilor către activitățile bibliotecii și stimularea lecturii (numărul fișelor de cititor).  

3.4 Consolidarea relației dintre școală și comunitate.  

3.5 Colaborarea cu instituții de cultură și educație în vederea realizării unor proiecte cu caracter 

cultural și educativ. 

4. Managementul carierei și al dezvoltării personale 

4.1 Analiza nivelului și stadiului propriei pregătiri profesionale.  

4.2 Participarea permanentă la cercuri și activități metodice la nivel local/ județean/ național.  

4.3 Participarea la programe de formare în vederea dezvoltării profesionale.  

5. Contribuția la dezvoltarea instituțională  și la promovarea imaginii  școlii 

5.1 Realizarea integrală și la timp a atribuțiilor stabilite prin fișa postului.  

5.2 Respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii școlare și a Regulamentului 

intern al bibliotecii școlare, respectarea normelor de conservare și securitate a colecțiilor, a 

normelor și procedurilor de sănătate și securitate a muncii, PSI și ISU.  

5.3 Promovarea valorilor culturale românești prin realizarea de parteneriate educative naționale  și 

internaționale.  

5.4 Inițiative personale privind stimularea donațiilor și obținerea unor sponsorizări în scopul 

dezvoltării  resurselor bibliotecii.  

5.5 Utilizarea rațională și eficientă a alocațiilor bugetare pentru achiziții, abonamente.  

6. Conduita profesională 

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).  

6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 
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III. SARCINI DE SERVICIU 
1. Evidenţiazã şi prelucrează colecţiile conform normelor şi standardelor biblioteconomice; 

2. Organizeazã colecţiile de documente conform profilului școlii şi necesităţilor de informare a beneficiarilor; 

3. Colecţioneazã  şi valorificã colecţiile prin punerea lor la dispoziţia tuturor utilizatorilor;  

4. Constituie, menţine şi actualizezã sistemul bibliografic şi informativ : fişiere, catalog online, liste cu noutãţi, 

buletine de informare; 

5. Ţine evidenţa primară şi individuală a colecţiilor şi circulaţiei acestora în relaţia bibliotecă-cititor, în 

conformitate cu normele legale în vigoare;  

6. Ţine evidenţa cititorilor, a frecvenţei acestora şi publicaţiilor eliberate spre lectură, statistică de bibliotecă, 

recuperarea publicaţiilor împrumutate sau despăgubirea bibliotecii în cazul unor prejudicii, potrivit prevederilor 

legale  

7. Asigurã accesul liber, deplin  şi gratuit volumele înmagazinate în colecţiile bibliotecii;  

8. Asigură orientarea cititorilor în utilizarea cataloagelor, împrumutul la domiciliul solicitanţilor a publicaţiilor din 

fondul uzual. 

9. Achiziţionează şi casează publicaţii cu respectarea prevederilor legale. 

10. Serveşte cu informaţii şi documente toate categoriile de beneficiari;  

11. Practică împrumutul bibliotecar la cerere  

12. Participã la modernizarea şi automatizarea proceselor tehnologice în bibliotecã în scopul diversificării 

serviciilor prestate de către bibliotecă şi sporirii calităţii şi eficienţei lor;  

13. Efectuează lucrări de conservare, igienă şi patologie a cărţilor în măsura posibilităţilor existente  

14. Sprijinã procesul de instruire, studiu, cercetare ştiintificã;  

15. Bibliotecarul nu este obligat să constituie garanţii gestionare, dar răspunde material pentru lipsurile din inventar 

care depăşesc procentul de pierdere naturală stabilit, potrivit legii. 

16. Efectueazã cercetări bibliografice şi acordã asistenţã de specialitate; 

17. Se preocupa de permanenta perfectionare si imbunatatire a pregatirii profesionale prin studiul individual, 

participãri la cursuri şi alte manifestãri  ştiinţifice: conferinţe, simpozioane, colocvii;  

18. Susţine şi participã la programe şi acţiuni culturale organizate pentru toate categoriile de utilizatori: expoziţii, 

saloane şi târguri  de carte, lansãri  de carte şi alte întâlniri cu oameni de culturã  

19. Organizează activităţi de comunicare a colecţiilor sub formă de expoziţii, întâlniri cu autorii, şezători literare, 

zile deschise ale bibliotecii, alte asemenea activităţi culturale. 

20. Iniţiază sau colaborează la editarea revistelor şcolii.  

21. Este responsabil de procurarea, distribuirea și gestionarea manualelor școlare ; 

22. Respectă procedura „circuitul documentelor” la nivelul unității de învățământ. 

23. Se ingrijeste de procurarea si pastrarea documentelor privind legislatia referitoare la organizarea și funcționarea 

bibliotecii școlare (legi, decrete, ordine, regulamente, instructiuni, metodologii) ; 

24. Este responsabil cu poșta electronică a scolii; 

25. Face parte din diverse comisii constituite la nivelul unității de învățământ prin decizie a directorului. 

26. Participa permanent la instruirile organizate de inspectoratul școlar; 

27. Utilizeaza produsele software din dotarea unitatii, intocmeste  diverse situatii necesare  procesului instructiv 

educativ si activitatilor din bibliotecă ; 

IV.  ASPECTE LEGATE DE PROTECTIA MUNCII 

Protectia muncii se efectueaza in conformitate cu normele de protectia muncii la locul de munca. Angajatul are 

obligatia de a respecta aceste norme si de a participa la sedintele de protectia muncii. 
 

V.  PROGRAMUL ZILNIC 

Programul de lucru este de luni până vineri de la ora 07:00 la 15:00, respectându-se dispozițiile legale 

referitoare la sărbătorile legale și efectuarea concediului de odihnă. 

 

VI. UNELTE, INSTRUMENTE, ECHIPAMENT DE LUCRU: 
Instrumente specifice muncii de birou (computer, imprimanta, scanner, copiator, telefon, etc.). 

 

VII. DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI: 
   

VII.1. Aptitudini necesare: 

- capacitatea de organizare a muncii; 

- organizare şi coordonare 

- analiză şi sinteză 

- planificare şi acţiune strategică 

- control şi depistare a deficienţelor 
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- rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor 

- excelentă comunicare orală şi scrisă 

- lucru eficient în echipă 

- bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul general 

- capacitate de consiliere şi îndrumare 

- abilităţi de mediere şi negociere  

- gestionarea eficientă a resurselor alocate 

- abilitatea de a lucra sistematic, precizie, îndemânare de lucru cu cifrele  

- inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza); 

- capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin 

furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; 

- corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii 
 

VII.2. Comportamentul şi conduita: 
- să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi faţă de 

colegi; 

- să respecte cu stricteţe normele de igiena, protecția muncii si PSI. 

- să nu consume băuturi alcoolice în timpul programului de lucru. 
 

VII.3. Cerinte psihologice:  
- asumarea responsabilitatilor; 

- rezistenta la sarcini repetitive; 

- adaptare la sarcini de lucru schimbatoare; 

- echilibru emotional. 
 

VIII. EVALUAREA 

Evaluarea se va realiza conform fișei de autoevaluare/evaluare aprobată prin OMEN 3597/18.06.2014, cu 

indicatorii de performanță detaliați la nivelul Colegiului Național ”Traian Lalescu” din Reșița. 
 

IX. ALTE ATRIBUŢII 
 

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini 

repartizate de angajator, în condiţiile legii: 

Alte atribuţii stabilite prin decizie a directorului Colegiului Naţional „Traian Lalescu” din Reşiţa: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional „Traian Lalescu” din Reşiţa nr. 

1430/31.10.2016, aprobat prin HCA 4/31.10.2016 este obligatorie. 

Răspunderea disciplinară: 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după 

sine diminuarea calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 
 

           Director, 

   Prof. Luminița BROASCĂ 

 
                                                                                          Semnătura titularului de luare la cunoştinţă: 

                                                              

L.S                                                                   .................................................  

. 

                                                                               Data: .................. 


