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ANUNȚ ANGAJARE 

Administrator de patrimoniu - perioadă nedeterminată 

 

o Angajator:  Școala Gimnazială “Dimitrie A Sturdza” Iași  

o Tip angajator: instituție locală  

o Categoria postului: Funcție contractuală 

o Județ: Iași  

o Tipul postului: Permanent 

o Nivelul postului: Funcții de execuție 

Școala Gimnazială “Dimitrie A Sturdza” Iași organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă 

nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de administrator patrimoniu . 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând 

Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului 

ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori 

a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

 

http://posturi.gov.ro/categoria-postului/functie-contractuala/
http://posturi.gov.ro/judetul/iasi/
http://posturi.gov.ro/tip/permanent/
http://posturi.gov.ro/nivel/functii-de-executie/
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Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale 

sunt: 

o Studii superioare de specialitate 

o Vechime în muncă: minim 5 ani 

o Persoană comunicativă, organizată, responsabilă, rezistentă la stres, rezistentă la efort, spirit 

de echipă 

Dosarul de concurs  va conține următoarele documente: 

(Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade 

sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice) 

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției; 

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale 

postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în 

specialitatea studiilor, în copie; 

5. cazierul judiciar; 

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile 

sanitare abilitate; 

7. curriculum vitae. 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, 

adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității 

copiilor cu acestea. 
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 Calendarul de desfășurare a concursului de ocupare a postului de administrator de patrimoniu 

Nr. 

Crt. 

Etapa de concurs Data/perioada Intervalul orar Locul 

desfășurării 

1 Depunerea  dosarelor de concurs 
20.ianuarie 2022-

01 februarie 2022 
8.00-14.00 secretariat 

2 Selecția dosarelor 2-4.02.2022 10.00-14.00 Sala de examen 

3 Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 7.02.2022 14.00-15.00 avizier 

4 Depunerea contestațiilor privind 

selecția dosarelor 

8.02.2022 10.00-14.00 secretariat 

5 Afișarea rezultatelor contestațiilor 

privind selecția dosarelor 

9.02.2022 14.00-15.00 avizier 

6 Proba scrisă 10.02.2022 ora 10.00 Sala de examen 

7 Afișarea rezultatelor de la proba scrisă 10.02.2022 Ora 16.00 avizier 

8 Depunerea contestațiilor 11.02.2022 8.00-10.00  

9 Afișarea rezultatelor după contestații la 

proba scrisă 

11.02.2022 12.00 avizier 

10 Proba practică 11.02.2022 Ora 14.00 Sala de examen 

11  Proba interviu 11.02.2022 
ora 15.00 

Sala de examen 

12 Afișarea rezultatelor la proba practică 

și interviu 

11.02.2022 
Ora 17.00 

avizier 

13 Depunerea contestațiilor la proba 

practică și interviu 

12.02.2022 
8.00-10.00 

 

14 Afișarea rezultatelor după contestații la 

proba practică și interviu 

12.02.2022 
Ora 15.00 

avizier 

15 Afișarea rezultatelor finale 12.02.2022 
Ora 16.00 

avizier 

Relații suplimentare se obțin la sediul Școlii Gimnaziale “Dimitrie A Sturdza” Iași, Strada Cetățuia nr. 3, 

telefon 0232/229.855 

Director, 

Prof. Elena Mocanu 



 

 

Tematica concursului pentru ocuparea postului de 

administrator de patrimoniu 
 

1. Organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, personalul unităţilor 

de învăţământ, răspunderea disciplinară a personalului; 

2. Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi nedidactic 

compartimentul administrativ-organizare şi responsabilităţi; 

3. Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii; 

4. Atribuţiile principale ale gestionarului, condiţii privind angajarea gestionarilor, 

răspunderea penală şi civilă a gestionarului; 

5. Norme generale şi specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar - contabile; 

6. Elemente obligatorii pe care trebuie să le conţină documentele financiar-contabile; 

7. Modul de realizare a achiziţiilor publice, proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică; 

8. Obligaţiile angajatorilor, obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă; 

9. Evenimente (comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor privind 

securitatea şi sănătatea în muncă); 

10. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă(conf. Codului Muncii); 

11. Răspunderea patrimonială conf. Codului Muncii; 

12. Dispoziţii generale, obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor; 

13. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 

14. Colectarea selectivă a deșeurilor 

15. Jurisdicţia muncii conf. Codului Muncii 

16. Garanţia în numerar (conf. Legii22/18.11.1969) 

17. Drepturi si obligații în legătura cu primirea, păstrarea si eliberarea bunurilor materiale. 

18. Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale. 

19. Prevederi legale privind controlul managerial intern 

20. Cunoștințe avansate de operare Microsoft Office Excel și Word (calcul tabelar, întocmire 

grafice, editarea texte) și să aibă cunoștințe de utilizare e-mail. 

21. Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă si de prevenire si stingerea 

incendiilor. 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLOGRAFIE CONCURS PENTRU POSTUL ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU  

 
1. Legea nr. 22/18.11.1969 privind angajarea gestionarea, constituirea de garanţii şi 

răspunderea in legătura cu gestionarea bunurilor; 

2. OMFP 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii  elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor; 

2. Legea 15/24.03.1994, scoaterea din funcţiune si casarea mijloacelor fixe,    declasarea, 

casare bunuri; 

3. Legea nr.500/11.07.2002 privind finaţele publice. 

4. Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

5. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;  

6. H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;  

7. O.M.F.P nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile ;  

8. ORDIN nr.5115/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,   

9. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările 

ulterioare;  

10. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare; 

11. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor, actualizata; 

12. ORDIN nr.1792/24.12.2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, 

evidenta si raportarea angajamentelor bugetare; 

13. ORDIN nr.400/22.07.2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al 

entităţii publice; 

14. Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii; 

15. HG 766/1997 şi P130/1999 privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în 

timp şi postutilizere a construcţiilor. 

16. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului  din instituţiile publice 

17. legea 53/2003 actualizată, răspunderea disciplinară 

18. Hotararea 2230/1969, privind gestionarea bunurilor material, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

19. LEGEA nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice; 

20. HOTĂRÂREA nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

21. O.U.G 74/2008 privind colectarea selectivă a deșeurilor 

22. OMEC Nr. 5447/31.08.2020 prinvind aprobarea Regulamentului cadru de Organizare şi 

functionare a unitatilor de invăţământ preuniversitar , publicat în Monitorul Oficial , Partea I, 

nr 827/ 09.09.2020 

23. Fisa cadru a postului 
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FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE 

ADMINISTRATOR DE 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 fişa 

postului: 
Conform Anexei Nr. 16 (Anexa Nr. 28 la Metodologie) -Ordinul ministrului educației nr. 3.189/2021 

pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și 

didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 

6.143/2011, din 27.01.2021 

 

 

Numele şi prenumele  

Specialitatea: administrație 

Denumirea postului: administrator de patrimoniu 

Decizia de numire:  

Încadrarea:  

 

Cerinţe: 

- studii:  

- studii specifice postului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- vechime:  

 

Relaţii profesionale: 

- ierarhice de subordonare: director; director adjunct; 

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

- de reprezentare a unităţii şcolare. 

 

I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

 
1.Proiectarea activităţii 
 

Criterii de performanţă Indicatori de performanţă 

1.1.    Elaborarea documentelor  de 

proiectare a activităţii     conform 

specificului   postului şi corelarea 

acestora  cu  documentele       de 

proiectare      ale unităţii de învă-

ţământ 

1.1.a. Elaborează planul de muncă anual şi semestrial pentru 

compartimentul administrativ în corelaţie cu planul managerial al 

unităţii şi îl aduce la cunoştinţă directorului şi subordonaţilor; 

1.2 Implicarea în elaborarea  docu-
mentelor de proiectare a activităţii 
compartimentului funcţional. 

 

 
 

1.2.a. Rezolvă, cu aprobarea directorului, toate problemele ce revin 

sectorului administrativ-gospodăresc; 

1.2.b. Predă la începutul fiecărui an şcolar, sub inventar, fiecărui 
diriginte / invățător sala de clasă cu toate dotările şi materialele 
didactice şi le preia, la sfârşitul anului şcolar, pe bază de proces verbal; 

1.2.c. Întocmeşte planificarea distribuirii materialelor de curăţenie şi 

mailto:contact@scoaladasturdza.ro


întreţinere către personalul din subordine pe baza bonurilor de consum, 
aprobate de director; 
Răspunde de buna planificare şi întrebuinţare a materialelor şi 

instalaţiilor pe care le are în subordine; 

1.3. Folosirea TIC în activitatea de 
proiectare 

1.3.a. Are abilităţi de operare PC şi le foloseşte în redactarea tuturor 

documentelor de proiectare folosind resursele TIC 

1.4. Elaborarea tematicii şi a gra-
ficului de control ale activităţii per-
sonalului din subordine. 
 

1.4.a. Elaborează împreună cu directorul şcolii grafice de control ale 
activităţii personalului din subordine ; 

1.4.b. Urmăreşte aplicarea şi respectarea normelor de igienă; 

1.4.c. Ia măsurile necesare pentru a se efectua reparaţii în clădirile 

şcolii şi la mobilierul deteriorat; 

 

2. Realizarea activităţilor 
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă 

2.1. Identificarea şi aplicarea solu-
ţiilor optime, prin consultare cu 
conducerea unităţii, pentru toate 
problemele ce revin sectorului 
administrativ 
 

2.1.a. Face propuneri de înlocuire a bunurilor ce nu mai pot fi folosite 

(propuneri de casare); 

2.1.b. Se preocupă de procurarea materialelor pentru efectuarea 
curăţeniei şi dezinsecţiei, precum şi a unor obiecte de inventar, pentru 
desfăşurarea activităţilor educative şi cultural sportive; 

2.1.c. Respinge documentele de mişcare a valorilor materiale, 
obiectelor de inventar, mijloacelor fixe, ce nu corespund realităţii, 

informând conducerea şcolii; 

2.2 Organizarea şi gestionarea bazei 

materiale a unităţii de învăţământ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2.a. Gestionează şi răspunde de păstrarea bunurilor mobiliare şi de 
inventar ale instituţiei, pe care le repartizează pe subgestiuni şi ţine 
evidenţa acestora pe surse de finanţare, listează lunar intrările, ieşirile, 
centralizatorul BC, NIR. 

2.2.b. Monitorizează lucrările de reparaţii curente şi capitale, de 
întreţinere, de curăţenie şi de igienizare a localului şcolii şi al sălii de 
sport.; 

2.2.c. Verifică  registrul de evidenţă a reparaţiilor curente ; 

2.2.d.  Întocmeşte  note/bonuri  pentru distribuirea materialelor de 

curăţenie şi de întreţinere pe sectoare; 

2.2.e. Înregistrează reparaţiile ce se efectuează în vacanţele şcolare şi 

urmăreşte calitatea acestora; 

2.2.f. Monitorizează modul de efectuare a curăţeniei după igienizarea 
generală din vacanţa de vară; 

2.2.g. Verifică şi propune pentru încărcare extinctoarele din şcoală 
conform Normativelor în vigoare; 

2.2.j. Avizează chitanţele de executare a operaţiunilor de ridicare a 
resturilor menajere şi hârtie de către firma de salubritate; 

2.2.k. Primeşte şi repartizează materialele didactice şi mijloacele de 
învăţământ / pe cabinete şi laboratoare, precum şi materialele de 
curăţenie, reparaţii şi igienizare/pe sectoare; 

2.2.l. Zilnic : 

- Verifică curăţenia efectuată în clase, la grupurile sanitare, pe 
coridoare, în birouri, sala de sport, cantină ; 
- Realizează controale privind condiţiile create  pentru  activitatea  

didactică (iluminat, căldură, curăţenie), starea de curăţenie în sălile de 
clasă la grupurile sanitare, pe coridoare, în birouri, sala de sport, în 
curtea şcolii şi în proxima vecinătate a şcolii; 

Verifică procesele verbale întocmite de paznici şi se implică pentru 
remedierea aspectelor negative; 

2.3.    Elaborarea documentaţiei 
necesare, conform normelor  în  vi-
goare pentru realizarea de achiziţii 
publice în vederea dezvoltării   bazei 
tehnico-materiale ale   unităţii   de 
învăţământ 

2.3.a. Se preocupă de elaborarea documentaţiei necesare conform 
normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziţii publice în vederea 
dezvoltării bazei tehnico-materiale a şcolii cu aprobarea conducerii 
unităţii şi consultarea contabilului -şef al unitatii; 

2.3.b. întocmeşte referate de necesitate pentru achiziţionarea 

materialelor de curăţenie şi de întreţinere sau pentru reparaţii curente; 



 
 

2.3.c. întocmeşte balanţa analitică lunară şi trimestrială pentru 
obiectele de inventar, materiale şi alimente; 

2.3.d. înregistrează consumurile de materiale în baza bonurilor de 
consum; 

2.4   înregistrarea întregului   inven-
tar mobil şi imobil al unităţii de 
învăţământ      în registrul de inven-

tar al acesteia şi în evidenţele conta-
bile 

2.4.a. Efectuează înregistrări în fişele de magazie,cu excepţia 
documentelor neaprobate 

2.4.b. Realizează , împreună cu comisia de inventariere a patrimoniului 
din şcoală, inventarierea anuală a bazei materiale a şcolii 

 

 

2.4.c. Răspunde nemijlocit de gestionarea bunurilor , urmăreşte 
utilizarea raţională a energiei electrice, gazului metan, apei şi a 
materialelor consumabile din unitate. 

2.5.    Asigurarea îndeplinirii    for-
melor legale privind   schimbarea 
destinaţiei bunurilor   ce    aparţin 
unităţii de învăţământ. 

2.5.a. Elaborează şi ţine evidenţa bonurilor de transfer dintre unităţile 

predatoare şi primitoare; 

2.5.b. Efectuează transferuri de materiale din şcoală către alte unităţi 

numai cu aprobarea directorului unităţii. 

2.6. Recuperarea / remedierea pagu-

belor    materiale, de orice fel, aflate 
în      patrimoniul şcolii 

 

 

 
 

2.6.a. Notează toate aspectele legate de deteriorarea obiectelor din 

patrimoniu în registrul special, contribuie la depistarea vinovaţilor, 
întocmirea proceselor verbale de constatare şi a înştiinţărilor scrise 
pentru părinţi, stabilirea termenelor pentru reparaţii şi monitorizarea 
remedierilor; 

2.6.b. Recuperează împreună cu diriginţii pagubele produse de elevi; 

2.6.c. Coordonează activitatea de remediere a pagubelor materiale de 
orice fel din şcoală. 

2.6.d. Supraveghează reparaţiile efectuate în şcoală sau intervine 
personal în cazuri de excepţie şi în afara programului zilnic 

/săptămânal (în week-end), urmând a primi zile de recuperare; 

2.6.e. Monitorizează efectuarea curăţeniei în sălile de clasă, 

laboratoare, în curtea şcolii  

 

3. Comunicare  şi relationare 

Criterii de performanţă Indicatori de performanţă 

3.1   Relaţionarea eficienta cu între-
gul   personal   al unităţii de învă-

ţământ 

 
 

3.1.a. Contribuie la dezvoltarea unui climat favorabil muncii în echipă 
împreună cu personalul din subordine; 

3.1.b.  Întreţine  relaţii principiale  cu întreg personalul unităţii; 

3.1.c. Verifică prezenţa zilnică a personalului din subordine, 
monitorizează şi apreciază activitatea desfăşurată zilnic de către 
personalul subordonat, şi propune personalul remarcat în muncă pen-

tru recompensare; 

3.2.   Promovarea unui    comporta-

ment  asertiv  în relaţiile cu perso-

nalul unităţii de învăţământ 

3.2.a. Întreţine relaţii de colaborare cu personalul unităţii de 
învăţământ; 

3.2.b. Vine în sprijinul rezolvării situaţiilor conflictuale din şcoală, 

evitând orice dispute cu terţe persoane; 

3.3. Dezvoltarea capacităţii de 

comunicare şi relaţionare în 

interiorul şi în afara unităţii (cu 

elevii, personalul şcolii, echipa 

managerială şi în cadrul comunită-

ţii). 

3.3.a. Asigură o bună comunicare cu toate compartimentele şcolii şi 

transmite corect şi în timp util informaţiile; 

3.3.b. Are spirit de cooperare, incluzând solicitudine cu toate 

persoanele cu care vine în contact în unitate (elevi, personalul şcolii, 

echipa managerială) 

3.4. Manifestarea atitudinii   morale 

şi civice (limbaj, ţinută, respect şi 
promovarea deontologiei profesio-
nale) 

 
 

3.4.a. Foloseşte un limbaj adecvat, cordial în relaţiile cu factorii 

ierarhici superiori, părinţii şi partenerii economici şi sociali ai şcolii; 

3.4.b. Manifestă atenţie faţă de toate persoanele străine care vin în 

şcoală indiferent în ce calitate se prezintă acestea; 

3.4.c. Are o atitudine politicoasă atât faţă de colegi, cât şi faţă de 

persoanele cu care vine în contact în cadrul şcolii; 

 

4. Managementul carierei şi al dezvoltării personale 

 



Criterii de performanţă Indicatori de performanţă 

4.1 Identificarea nevoilor proprii de 

dezvoltare. 

4.1.a. Manifestarea de obiectivitate în autoevaluare ceea ce conduce la 
identificarea necesarului de autoinstruire în funcţie de dinamica 
informaţiei în domeniu; 

4.2. Participarea la stagii de forma-

re/cursuri de perfecţionare etc. 
 

4.2.a. Manifestă interes pentru dezvoltarea profesională şi personală, 

iniţiativă şi creativitate în activităţile pe care le desfăşoară; 

4.2.b. Participă periodic la cursuri de perfecţionare în domeniu, 

arătând disponibilitate în investiţia resurselor umane 

4.3 Aplicarea în activitatea curentă a 
cunoştinţelor / abilităţilor / com-
petenţelor dobândite prin formare 
continua / perfecţionare. 

 
 

4.3.a. Pune în aplicare cunoştinţele dobândite în cadrul cursurilor de 
dezvoltare profesională alături de personalul din subordine  şi  
coordonează activitatea acestora în conformitate cu noile reglementări 
în vigoare. 

4.3.b. Arată competenţă în coordonarea activităţii de curăţenie şi 
dezinsecţie din unitate ; 

 

5. Contribuţia la dezvoltarea institutională şi la promovarea imaginii unitatii 

 

Criterii de performanţă Indicatori de performanţă 

5.1. Promovarea sistemului de valori 

al unităţii la nivelul comunităţii. 
5.1.a. Contribuie la promovarea imaginii şcolii, împreună cu tot 
personalul şcolii, venind cu idei originale sau popularizând investiţiile 
ce s-au făcut în unitate; 

5.2. Facilitarea procesului de 

cunoaştere, înţelegere, însuşire şi 

respectare a regulilor sociale. 

5.2.a. Manifestă interes pentru respectarea în unitate a ROI; 

5.2.b.   Încurajează  disciplina  muncii personalului din subordine; 

5.2.c. Evită orice conflict din unitate. 

5.3. Participarea şi implicarea în 

procesul decizional în cadrul insti-

tuţiei şi la elaborarea şi imple-

mentarea proiectului institutional 

 

5.3.a. Elaborează şi îmbunătăţeşte periodic proceduri operaţionale 
compatibile serviciului administrativ ; 

5.3.b. Manifestă inovaţie în luarea unor decizii împreună cu 

conducerea unitatii; 

5.3.c. Cunoaşte prevederile proiectului de dezvoltare instituţională al 
unitatii şi vine cu propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia; 

5.4. Iniţierea şi derularea proiectelor 

şi parteneria-telor. 
5.4.a. Iniţiază şi elaborează proiecte şi parteneriate cu diferiţi parteneri 
economici şi sociali, urmărind derularea acestora în parametrii 
scopului urmărit; 

5.5. Atragerea de sponsori în vede-

rea dezvoltării bazei materiale a 

unităţii 

 
 

5.5.a. Atrage sponsori în vederea dezvoltării bazei materiale a unităţii, 

încheind contracte de sponsorizare cu aceştia, cu aprobarea conducerii 
unităţii; 

5.5.b. Ţine legătura cu Asociaţia de părinţi a unitatii  în vederea 
stabilirii necesităţilor şi nevoilor unitatii şi atragerea de fonduri 
extrabugetare; 

 

6.Conduita profesională 

Criterii de performanţă Indicatori de performanţă 

6.1. Manifestarea atitudinii 

morale și civice (limbaj, ținută, 

respect, comportament). 

6.1.a.Adoptarea unei tinute vestimentare decente 

6.1.b.Adoptarea unui comportament si limbaj adecvat 

6.2.Respectarea și promovarea 

deontologiei profesionale 

6.2.a.Cunoasterea prevederilor Codului deontologic 

6.2.b.Respectarea prevederilor codului deontologic 

6.2.c.Promovarea deontologiei profesionale 

 

II. ALTE ATRIBUŢII 

 

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

îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile 

de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 



Răspunderea disciplinară: 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage 

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

 

Director, 

(nume, semnătură, ştampilă) 

Semnătura titularului de luare la cunoştinţă: 

...................................... 

Data:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


