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CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1. Prezentul Regulament Intern se adresează tuturor persoanelor implicate în activităţi
desfășurate în cadrul Colegiului Tehnic Napoca . Acesta este elaborat în conformitate cu
următoarele acte normative:
• Legea Educaţiei Naţionale nr.1/201, cu modificările şi completările ulterioare;
• Statutul elevilor, aprobat prin OMENCŞ nr.4742/10.08.2016;
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat
prin   OMENCŞ nr.5079/31.08.2016, completat prin OMEN 3027/2018;
• Contractul colectiv de muncă;
• Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată în  2013;
• Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicat în MO nr. 345/18 mai 2011;
• HG nr. 123/7.02.2014-Norme metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberal
acces la informaţiile de interes public, publicată în MO nr. 663/23.10.2001, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legea 287/2009, noul Cod civil republicat în MO, partea I, nr.505/15 iulie 2011;
• OMEN nr.4165/2018 privind întocmirea proiectului de încadrare;
• OMEN nr. 3220/2018 privind structura anului școlar 2018-2019;
• OMEN 4445/2018 privind salarizarea prin plata cu ora;
Art. 2. Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru directori, personalul didactic,
personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, elevi și părinți/tutori, care vin în contact cu
unitatea de învăţământ.
Art. 3. Regulile de disciplină și obligațiile reciproce ale întregului personal, precum și ale
elevilor și părinților, care decurg din prezentul regulament, sunt stabilite în vederea desfășurării
în condiții optime și la standarde ridicate de calitate a procesului instructiv-educativ, precum și a
activităților conexe care se desfășoara în cadrul proiectelor școlii.
Art. 4. Prevederile prezentului Regulament se aplică și personalului angajat temporar, în cumul
sau cu norma incompletă, persoanelor detașate în unitate, studenților aflați în practica pedagogică
și îndrumătorilor acestora, precum și personalului angajat pentru prestarea de servicii școlii.
Art.5. Regulamentul este adoptat în conformitate cu legislația în vigoare și nu i se substituie
acesteia; necunoașterea prevederilor prezentului regulament nu absolvă personalul școlii, elevii
și părinții acestora de consecințele încălcării lui.

CAPITOLUL II: Reguli privind protecţia şi securitatea în muncă în cadrul unităţii

Art.1 Accesul în instituție
1.1 Accesul persoanelor și al autovehiculelor în incinta unității școlare se face numai prin

locurile special destinate acestui scop, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la
intrarea și ieșirea din perimetrul școlii. Este permis numai accesul autovehiculelor care
aparțin unităț ii de învățământ, personalului școlii, a mașinilor de la ambulanță, pompieri,
poliție, salubrizarie sau jandarmerie, precum și a celor care asigură intervenția operativă
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pentru remedierea unor defecțiuni ale rețelelor interioare (electrice, gaz, apă, telefonie etc.)
sau a celor care aprovizionează unitatea cu materialele contractate.

1.2 Accesul cadrelor didactice, al personalului tehnico-administrativ și al elevilor școlii este
permis în baza legitimației cu fotografie, sau, după caz, a carnetului de elev vizat de
conducerea școlii, documente care vor fi prezentate obligatoriu la punctul de control în
momentul intrării.

1.3 Accesul părinților este permis în baza verificării identității acestora și a ecusonului care se
eliberează la punctul de control, unde se va afla și registrul în care se vor nota: numele și
prenumele vizitatorului, seria și numărul actului de identitate al persoanelor care solicită
accesul în unitate, precum și destinația vizitei ( diriginte, secretariat, contabilitate, direcțiune
etc).

1.4 Accesul altor persoane este permis numai după obținerea aprobării conducerii unității de
învățământ, pe baza ecusonului care atestă calitatea de invitat/vizitator al acestora;
ecusoanele se pastrează și se eliberează de la punctul de control dupa efectuarea procedurilor
de identificare, înregistrare și control de către personalul de pază. Ecusoanele vor fi purtate la
vedere pe toata perioada șederii în școală și se restituie la plecare.

1.5 Este interzis accesul în instituție al persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a
unor substanțe interzise, precum și a celor care au intenția vădită de a deranja ordinea și
liniștea publică. În situația în care personalul de pază nu le permite accesul și aceștia refuză
să părăsească unitatea de învățământ, va fi anunțată poliția de proximitate. De asemenea, se
interzice intrarea persoanelor însoțite de câini, precum și a persoanelor care dețin arme,
obiecte contondente, substante toxice, exploziv-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau ușor
inflamabile. Este intezisă introducerea publicațiilor cu caracter obscen sau agitator, a
stupefiantelor, a băuturilor și a țigărilor. Se interzice comercializarea acestor produse în
perimetrul școlii sau în imediata apropiere a acesteia.

1.6 Personalul de pază și cadrele didactice au obligația să supravegheze comportamentul
vizitatorilor și să verifice sălile în care acețtia sunt invitați, pentru a nu fi lăsate sau
abandonate obiecte care prin conținutul lor pot produce evenimente nedorite.

1.7 În situația organizării ședintelor cu părinții sau a altor activități cu caracter comemorativ,
educativ, cultural, sportiv etc prevăzute a se desfășura în incinta școlii, conducerea unității de
învățământ, alături de organizator, va asigura întocmirea și transmiterea la punctul de control
a tabelelor nominale cu persoanele invitate să participe la aceste manifestări, iar în baza lor
va fi permis accesul, după efectuarea verificării identității persoanelor nominalizate.

1.8 Programul școlii, precum și programul de audiențe la nivelul diferitelor departamente se
stabilește semestrial de către conducerea unității de învățământ și se afișează la punctul de
control.

1.9 Elevii pot părăsi unitatea de învățământ numai după terminarea orelor de curs, iar în situații
bine justificate, cu bilet de voie, conform procedurii elaborate de școală.

1.10 După terminarea orelor de curs și în timpul nopții, clădirea școlii va fi încuiată de către
personalul de pază din tură, dupa ce, în prealabil, s-a verificat dacă au fost respectate
măsurile împotriva incendiilor și siguranței imobilului.

1.11 Personalul de pază este obligat să cunoască și să respecte îndatoririle ce ii revin, conform
fișei postului, fiind direct răspunzător pentru paza și integritatea obiectivului, bunurilor și
valorilor încredințate, precum și pentru asigurarea  ordinii în perimetrul școlii.

Art. 2 Securitatea și sănătatea în muncă
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2.1 Angajatul va desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare sau
îmbolnăvire profesională persoana proprie, elevii sau alţi angajaţi în conformitate cu
pregătirea şi instruirea în domeniul protecţiei muncii primită de la angajatorul său.

2.2 În acest scop angajatul are următoarele obligaţii :
-să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de
aplicare a acestora ;
-să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de
producţie şi învăţare;
-să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate
a echipamentelor tehnice şi a clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
-să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă situaţie
care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională ;
-să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil accidentele
de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi;
-să întrerupă lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze
de îndată conducătorul locului de muncă;
-să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la activitate ;
-să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru care
a fost acordat ;
-să coopereze cu angajatorul şi/sau cu persoana cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar pentru a da angajatorului posibilitatea să se asigure
că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitate şi
sănătate la locul de muncă ;
-să coopereze cu angajatorul şi/sau cu persoana cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de
autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale ;
-să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în
domeniul protecţiei muncii.
2.3 Angajatul nu poate fi implicat în nicio situaţie în costurile financiare ale măsurilor de
prevenire referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă.
2.4 Angajatul are dreptul să ceară angajatorului să ia măsurile cele mai potrivite şi are dreptul să
prezinte acestuia propunerile lui de măsuri pentru eliminarea sau reducerea riscurilor de
accidentare şi îmbolnăvire profesională.
2.5 Angajatul care, în caz de pericol iminent, părăseşte locul de muncă, nu trebuie să fie supus la
niciun prejudiciu din partea angajatorului şi trebuie să fie protejat împotriva oricăror consecinţe
defavorabile şi injuste. Fac excepţie cazurile unor acţiuni nejustificate sau ale unor neglijenţe
grave ale angajatului.
2.6 În caz de pericol iminent, angajatul poate lua, în lipsa şefului ierarhic  superior, măsurile care
se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajaţi.
2.7 Angajatorul se va asigura din timp că angajaţii sunt apţi, în situaţia precizată la aliniatul
precedent, să aplice măsurile corespunzătoare, în conformitate cu cunoştinţele lor şi mijloacele
tehnice de care dispun.
2.8 Angajatul cu atribuţii privind securitatea şi sănătatea în muncă va beneficia de timpul necesar
exercitării atribuţiilor specifice.Timpul alocat acestei activităţi va fi considerat timp de muncă.
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2.9 Angajatul cu atribuţii privind securitatea şi sănătatea în muncă are dreptul la o instruire
corespunzătoare. Instruirea, formarea şi perfecţionarea lor se realizează în timpul programului de
lucru şi din bugetul unităţii, fie în cadrul acesteia, fie în unităţi abilitate în acest sens.
2.10 Angajatorul va lua măsurile necesare pentru ca angajații cu atribuţii specifice privind
protecţia muncii, precum şi reprezentanţii angajaţilor pe probleme de securitate  şi sănătate în
muncă să fie informaţi referitor la riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională, la
măsurile de prevenire şi de protecţie corespunzătoare, inclusiv la cele privind primul ajutor,
prevenirea şi stingerea incendiilor şi evacuarea personalului, să aibă acces la evaluarea riscurilor
de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi la măsurile de protecţie stabilite, la evidenţele
privind accidentele de muncă  şi bolile profesionale, la dosarele de cercetare a accidentelor, să fie
informaţi cu privire la existenţa instituţiilor şi organizarea de profil la nivel  local și  naţional .
2.11. Instruirea angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii se realizează de angajator
periodic, prin modalităţi specifice, stabilite de comun acord de către acesta cu comitetul de
securitate şi sănătate în muncă şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale. Instruirea este obligatorie
pentru noii angajaţi, pentru cei care îşi schimbă locul sau felul muncii, pentru cei care îşi reiau
activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni, precum şi în situaţia în care intervin modificări
ale legislaţiei în domeniu.
2.12. În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de
muncă, angajatorul va lua măsuri privind respectarea următoarelor standarde minime:
- amenajarea ergonomică a locului de muncă;
- asigurarea condiţiilor de mediu - iluminat, microclimat în limitele indicilor de confort termic
prevăzuţi de lege, aerisire, umiditate, zgomot, igienizare periodică, reparaţii - în spaţiile în care
se desfăşoară procesul instructiv-educativ, birouri etc.;
- dotarea treptată a spaţiilor de învăţământ cu mijloace moderne de predare: calculator,
videoproiector, aparatură audio-video etc.;
- asigurarea materialelor necesare personalului didactic, în vederea desfăşurării în bune condiţii a
procesului instructiv-educativ;

Art.3 Apărarea impotriva incendiilor

3.1 Angajatul este obligat să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare împotriva
incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul.

3.2 În acest scop angajatul are următoarele obligaţii :
-să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de conducerea
instituţiei;
-să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea
împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator, sau persoana responsabilă desemnată
de conducerea instituţiei;
-să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le
organizează sau le desfăşoară;
-să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al conducatorului unitatii, al
proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de
transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare;
-să aducă la cunoştinţa administratorului, conducătorului instituţiei, după caz, orice defecţiune
tehnică ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu.
3.3 Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii:
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-să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice
formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
-să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele,
potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul
instituţiei, după caz;
-să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de
apărare împotriva incendiilor;
-să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare
împotriva incendiilor;
-să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducatorul unitatii, după caz, respectiv cu cadrul
tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea
realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
-să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei
oricărui pericol iminent de incendiu;
-să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la
producerea incendiilor.
3.4 Persoana care observă un incendiu are obligaţia să anunţe, conform procedurii, serviciile de

urgenţă şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului.
3.5 În cazul în care anunţul de incendiu s-a făcut cu reacredinţă, fără motiv întemeiat, autorul

răspunde contravenţional sau penal, potrivit legii, şi suportă cheltuielile ocazionate de
deplasarea forţelor de intervenţie.

3.6 În caz de incendiu, orice persoană trebuie să acorde ajutor, când şi cât este raţional posibil,
semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate, din proprie iniţiativă ori la solicitarea victimei, a
personalului serviciilor de urgenţă etc. În cazurile de forţă majoră determinate de incendii,
angajatul are obligatia să permită necondiţionat accesul serviciilor de urgenţă şi al
persoanelor care acordă ajutor, să permită necondiţionat utilizarea apei, a materialelor şi a
mijloacelor proprii pentru operaţiuni de salvare, de stingere şi de limitare a efectelor
incendiilor produse;

3.7 Angajatul este obligat să accepte măsurile stabilite de comandantul intervenţiei pentru
degajarea terenurilor, oprirea temporară a activităţilor sau evacuarea din zona periclitată şi să
acorde sprijin, cu forţe şi mijloace proprii, pentru realizarea acestor măsuri.

CAPITOLUL III: Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării
oricăror forme de încălcare a demnităţii

Art. 1 Angajatorul are obligația să asigure egalitatea de șanse și de tratament între angajați,
femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel, pentru interzicerea discriminărilor
bazate pe criteriul de sex;
Art.2 Angajatorul are obligația să emită sancțiuni disciplinare, în condițiile prevăzute de lege,
pentru angajații care încalcă demnitatea personală a altor angajați, prin crearea de medii
degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acțiuni de discriminare,
așa cum sunt definite în lege.
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Art.3 Angajatorul are obligația să îi informeze permanent pe angajați, inclusiv prin afișare în
locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceștia le au în ceea ce privește respectarea egalității de
șanse și de tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă;
Art.4 Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care
dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legatură cu relațile de muncă, referitoare la:
a) anunțarea, organizarea concursurilor sau examenelor și selecția candidaților pentru ocuparea

posturilor vacante;
b) încheierea, suspendarea, modificarea și/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de
serviciu;
c) stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa postului;
d) stabilirea remunerației;

e) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum și de protecție socială;
f) informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare,

specializare și reconversie profesională;
g) evaluarea performanțelor profesionale individuale;
h) promovarea profesională;
i) aplicarea măsurilor disciplinare;
j) dreptul la aderare la sindicat și accesul la facilitățile acordate de acesta;
k) orice alte condiții de prestare a muncii, potrivit legislației în vigoare.

Art.5 Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare. Orice tratament mai puțin
favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de maternitate constituie
discriminare în condițiile legii.
Art.6 Orice tratament mai puțin favorabil aplicat unei femei sau unui bărbat, privind concediul
pentru creșterea copiilor sau concediul paternal, constituie discriminare în condițiile legii.
Art.7 Concedierea nu poate fi dispusă pe durata în care:

a) salariata este gravidă sau se află în concediu de maternitate;
b) salariata/salariatul se află în concediul pentru creșterea copiilor în vârstă de până la 2 ani,
respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități;
c) salariatul se află în concediu paternal.

Art.8 La incetarea concediului de maternitate, a concediului pentru creșterea copiilor în vârstă
de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități sau a concediului paternal,
salariata/salariatul are dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă ori la un loc de muncă
echivalent, având condiții de muncă echivalente și, de asemenea, de a beneficia de orice
îmbunătățire a condițiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenței.
Art.9 Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit
drept hărțuire sau hărțuire sexuală, având ca scop sau ca efect:
a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru
persoana afectată;
b) de a influența negativ situația persoanei angajate în ceea ce privește promovarea profesională,
remunerația sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea și perfecționarea profesională,
în cazul refuzului acestuia de a accepta un comportament nedorit, ce ține de viața sexuală.
Art.10 Constituie discriminare și este interzisă modificarea unilaterală de către angajator a

relațiilor sau a condițiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o
sesizare ori o reclamație la nivelul unității sau care a depus o plângere, în condițiile prevăzute de
lege la instanțele judecătorești competente, în vederea aplicării legii și după ce sentința
judecatorească a rămas definitivă, cu excepția unor motive întemeiate și fără legătura cu cauza.
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Art.11 Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex, în ceea ce privește
accesul femeilor și bărbaților la toate nivelurile de instruire și de formare profesională, la
perfecționare și, în general, la educație.  Ministerul Educaței Naționale asigură, prin mijloace
specifice, instruirea, pregătirea și informarea corespunzatoare a cadrelor didactice, la toate
formele de învățământ, public și privat, pe tema egalității de șanse pentru femei și bărbați.
Art.12 Publicitatea care prejudiciază după criteriul de sex respectul pentru demnitatea umană,
aducând atingere imaginii unei persoane în viața publică și/sau particulară, precum și a unor
grupuri de persoane este interzisă.
Art.13 Este interzisă utilizarea în publicitate a situațiilor în care persoanele, indiferent de

apartenența la un sex, sunt prezentate în atitudini degradante, umilitoare și cu caracter
pornografic. Informațiile distribuite prin mass-media vor respecta egalitatea de șanse și de
tratament între femei și bărbați și nu vor conține, promova sau provoca nicio formă de
discriminare bazată pe criteriul de sex.

CAPITOLUL IV: Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale angajaţilor

Art.1.Drepturi ale angajatorului și angajaților
1.1.Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
b) să stabilească, prin fișa postului, atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile
legii;
c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit
legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului de ordine interioară;
f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a
realizării acestora.
1.2.Angajații au, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual; Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic
concediul de odihnă se acordă în funcţie de vechimea în muncă, astfel:
- până la 5 ani vechime - 21 de zile lucrătoare;
- între 5 şi 15 ani vechime - 24 de zile lucrătoare;
- peste 15 ani vechime - 28 de zile lucrătoare.
Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat se stabileşte de către

consiliul de administraţie al unităţii, împreună cu reprezentantul organizaţiei sindicale, afiliate la
una dintre federaţiile sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă, al cărei membru
este salariatul, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, în primele două luni ale
anului şcolar.
Cadrele didactice beneficiază de un concediu de odihnă de 62 de zile lucrătoare.
Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic beneficiază de un concediu de odihnă

suplimentar între 5 şi 10 zile lucrătoare, potrivit legii. Durata exactă a concediului suplimentar se
stabileşte în comisia paritară de la nivelul unității.
Personalul didactic care însoţeşte copiii în tabere sau la altfel de activităţi care se organizează în

perioada vacanţelor şcolare se află în activitate, dar nu mai mult de 16 zile calendaristice.
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Salariaţii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau în alte
situaţii, după cum urmează:
-căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare;
- naşterea unui copil - 5 zile lucrătoare + 10 zile lucrătoare dacă a urmat un curs de puericultură
(concediul paternal);
- căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;
- decesul soţului/soţiei, copilului, părinţilor, bunicilor, fraţilor, surorilor salariatului sau al altor
persoane aflate în întreţinere - 5 zile lucrătoare;
- schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/reşedinţei - 5 zile lucrătoare;
- decesul socrilor salariatului - 3 zile lucrătoare;
- schimbarea domiciliului - 3 zile lucrătoare;
- îngrijirea sănătăţii copilului - 1 zi lucrătoare (pentru familiile cu 1 copil sau 2 copii), respectiv 2
zile lucrătoare (pentru familiile cu 3 sau mai mulţi copii).
Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază

de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu
aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, fără a putea desfăşura în acest
interval activităţi didactice retribuite în regim de plată cu ora.
Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără plată, a căror

durată însumată nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii nu
afectează vechimea în învăţământ.
Cadrele didactice titulare au dreptul la concediu fără plată pe timp de un an şcolar, o dată la 10
ani, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ/inspectoratului şcolar (în
cazul personalului didactic de conducere, de îndrumare şi de control), cu rezervarea postului
didactic/catedrei pe perioada respectivă.
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la demnitate în muncă;
f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
g) dreptul la acces la formarea profesională;
h) dreptul la informare şi consultare;
dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de
muncă;
i) dreptul de a participa la acţiuni colective și de a constitui sau de a adera la un sindicat;
j) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile domeniului
învățământ;
Art.2. Obligații ale angajatorului și angajaților
2.1.Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc
desfăşurarea relaţiilor de muncă;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea
normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă
aplicabil şi din contractele individuale de muncă;
d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia
informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea
unităţii;
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e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor
susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze
contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de
lege;
h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.
2.2. Angajaților le revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin
conform programului, fişei postului, contractului de muncă, conform planului managerial,
precum şi ale dispoziţiilor scrise sau verbale ale conducerii unităţii şi responsabilului de
compartiment/comisie;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; Angajaţii care au în subordine alţi angajaţi au
obligaţia de a stabili sarcinile zilnice de muncă pentru aceştia, ordinea de prioritate a sarcinilor
date, de a urmări prezenţa lor la serviciu conform orarului de muncă şi modul de îndeplinire a
sarcinilor de serviciu. Fiecare  angajat este obligat să fie prezent la locul de muncă prevăzut,
conform orarului stabilit. Părăsirea locului de muncă, absenţa de la programul stabilit, chiar
temporar, înlocuirea la serviciu de către un alt angajat al şcolii sunt permise numai cu aprobarea
prealabilă a responsabilului de compartiment sau a directorilor Este interzisă categoric înlocuirea
unui angajat al şcolii cu o persoană care nu are calitatea de angajat al şcolii sau cu un angajat al
unităţii care nu are  competenţa de a îndeplini sarcinile de muncă ale celui înlocuit;
c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul de ordine interioară, în contractul
colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;
d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
2.3 Ţinând cont de specificul muncii într-o instituţie de învăţământ, de necesitatea ca toţi
angajaţii să contribuie la educarea corespunzătoare  a elevilor, se interzic cu desăvârşire
următoarele fapte :

 introducerea sau consumul de  droguri în incinta unităţii;
 introducerea sau consumul de băuturi alcoolice în incinta unităţii, precum şi  prezenţa

la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau drogurilor;
 fumatul în incinta unităţii, introducerea în incinta unităţii a materialelor şi

publicaţiilor obsecene, pornografice;
 efectuarea de gesturi obscene şi exprimarea necivilizată sau vulgară;
 desfăşurarea de activităţi de propagandă politică şi de prozelitism religios;
 denigrarea personalului unităț ii sau a activității din unitate în fața elevilor sau a

persoanelor străine;
 trimiterea elevilor în afara unităţii neînsoţiţi sau fără bilet de voie, lăsarea lor fără

supraveghere;
 înstrăinarea valorilor materiale aparţinând şcolii date în folosire sau păstrare

salariaţilor;
 scoaterea din unitate prin orice mijloace a uneltelor, echipamentelor de protecţie a

muncii, sau a oricăror materiale, aparţinând unităţii fără bonuri de ieşire eliberate şi
aprobate de conducere;
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 părăsirea clasei în timpul orei și scoaterea elevilor de la ore din motive de
indisciplină.

2.4 Timpul  de  lucru  este  conform  cu  legislaţia  în  vigoare,  adică  8 ore/zi ,  40
ore/săptămână  şi  va fi efectuat  în  funcţie  de  natura  postului, zilnic, săptămânal sau lunar în
conformitate cu prevederile din fişa postului  şi  orarul de serviciu . Pentru cadrele didactice,
durata timpului de lucru este de  40 de ore conform  legislației în vigoare și cuprinde:

 activități didactice de învățare, evaluare, de educație, de instruire practică, conform
planurilor-cadru,18 ore pe săptămână pentru profesori și 24 ore pe săptămână pentru
profesorii de instruire practică;

 activități de pregătire metodico-științifică și activități extracurriculare, complementare
procesului de învățământ , ore de comunicare cu familiile elevilor, ore de evaluare a
elevilor, inclusiv participarea la consiliile profesorale ale școlii și consiliile claselor,
ora de dirigenție, ore de serviciu pe școală, alte activități desfășurate de unitatea de
învățământ sau alte instituții partenere la care participă elevii școli i.

2.5 Prezenţa  la  serviciu  va  fi  consemnată de cadrele didactice, în condicile de prezenţă, cu
înscrierea zilnică a temelor parcurse, conform planificărilor, pentru ceilalţi angajaţi, în condica
de prezenţă a personalului pe compartimente. Exactitatea  înscrisurilor  în   aceste  condici  va  fi
verificată  zilnic  şi  contrasemnată,  după  ce  s-au menţionat în scris absenţele, de către director
pentru cadrele didactice și secretarul –șef pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic.
2.6 Angajaţii care nu se pot prezenta la serviciu, indiferent de motiv, vor anunţa acest lucru din
timp, pentru a se putea lua măsuri de înlocuire sau reprogramare a activităţilor de la care lipsesc.
2.7 Conform legislaţiei în vigoare, salariaţii au dreptul la zile libere pentru evenimente familiale
deosebite (căsătorie, deces, naştere copil etc.), la zile concediu fără plată cu acordul Consiliului
de Administratie, la concediu de studii, la concediu medical şi la concediu de odihnă conform
unei programări prealabile.Programarea concediilor de odihnă se face pe bază de cerere
individuală, înregistrată  la secretariatul şcolii şi devine operaţională după aprobarea de către
conducerea școlii.
2.8 Personalul didactic va efectua concediul de odihnă în vacanțele anului școlar, iar personalul
didactic auxiliar și nedidactic pe parcursul anului calendaristic.
2.9. Conducerea unității este obligată să asigure efectuarea întregului concediu anual pentru tot
personalul unităț ii. În mod exceptional zilele de concediu de odihnă neefectuate trec în anul
următor și se vor efectua acestea cu prioritate
Art.3.Fişe de post
3.1 FIȘA-CADRU a postului de director
Funcția: Director

Numele și prenumele:
Unitatea de învățământ:
Studii:
Anul absolvirii:
Specialitatea:
Vechime în învățământ:
Gradul didactic:

Obligația de predare: ........ ore/săptămână
Numire prin Decizia inspectorului școlar general nr........
Data numirii în funcția de conducere:
Vechime în funcție:
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Integrarea în structura organizatorică
Postul imediat superior: inspector școlar general
Subordonări: personalul didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic din unitatea de
învățământ
Este înlocuit de:
Relații de muncă Ierarhice: inspector școlar general, inspector școlar general adjunct
Funcționale: inspectori școlari, directori/directori adjuncți ai altor unități de învățământ, autorități
ale administrației publice locale/județene
De colaborare: cu alți furnizori de educație și de formare, structuri consultative din învățământ,
sindicate, organizații neguvernamentale
De reprezentare: reprezentarea oficială a unității de învățământ
Atribuțiile directorului se raportează la:
— prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
— prevederile legislației și actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
— ordinele, instrucțiunile și precizările emise de Ministerul Educației Naționale ;

— deciziile emise de inspectorul școlar general;
— hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ.
I. Atribuții generale:

1. Realizează conducerea executivă a unității de învățământ preuniversitar, în conformitate cu
atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al uni tății de
învățământ, precum și cu alte reglementări legale.
2. Manifestă loialitate față de unitatea de învățământ, credibilitate și responsabilitate în deciziile
sale, încredere în capacitățile angajaților, încurajează și susține colegii, în vederea moti vării
pentru formare continuă și pentru crearea în unitate a unui climat optim desfășurării procesului
de învățământ.
3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unității în calitatea sa de ordonator de
credite și coordonează direct compartimentul financiar-contabil.
4. Realizează activitatea de îndrumare și control asupra activității întregului personal salariat al

unității de învățământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical și stomatologic.
5. Este președintele consiliului profesoral și al consiliului de administrație, în fața cărora prezintă
rapoarte semestriale și anuale.
II. Atribuții specifice:
1. În exercitarea funcției de conducere executivă:
a) este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă a
acesteia;
b) organizează întreaga activitate educațională;
c) organizează și este direct responsabil de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul unității de

învățământ;
d) asigură managementul strategic al unității de învățământ, în colaborare cu autoritățile
administrației publice locale, după consultarea partenerilor sociali și a reprezentanților părinților
și elevilor;
e) asigură managementul operațional al unității de învățământ și este direct responsabil de

calitatea educației furnizate de unitatea de învățământ;
f) asigură corelarea obiectivelor specifice unității de învățământ cu cele stabilite la nivel național
și local;
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g) coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării
unității de învățământ;
h) asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă;

i) semnează parteneriate cu agenții economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;
j) prezintă, anual, un raport asupra calității educației în unitatea de învățământ pe care o conduce,
întocmit de comisia de evaluare și asigurare a calității; raportul, aprobat de consiliul de
administrație, este prezentat în fața consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al
părinților/asociației de părinți și este adus la cunoștința autorităților administrației publice locale
și a inspectoratului școlar;
k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituțională a școlii, prin care se stabilește
politica educațională a acesteia;
l) lansează proiecte de parteneriat cu unități de învățământ similare din Uniunea Europeană sau

din alte zone;
m) solicită consiliului reprezentativ al părinților și, după caz, consiliului local/consiliului
județean, și consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanț ilor lor în consiliul de
administrație al unității de învățământ;
n) numește, prin decizie, componența comisiilor pentru examenele de corigențe, amânări sau
diferențe;
o) coordonează activitățile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite,
pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri, competiții sportive și festivaluri naționale și
internaționale;
p) în exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite, directorul emite decizii și note de

serviciu.
2. În exercitarea funcției de angajator:

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;
b) întocmește, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de

selecția, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea raporturilor de muncă
ale personalului din unitate, precum și de selecția personalului nedidactic;
c) propune consiliului de administrație vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post

și angajarea personalului;
d) îndeplinește atribuțiile prevăzute de metodologia-cadru privind mobilitatea personalului
didactic de predare din învățământul preuniversitar, de metodologia de ocupare a posturilor
didactice care se vacantează în timpul anului școlar, precum și de alte acte normative elaborate
de Ministerul Educației Naționale;
e) coordonează organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice;
f) stabilește atribuțiile coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și

extrașcolare, în funcție de specificul unității;
g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar și

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Codului muncii și contractului
colectiv de muncă aplicabil;
h) aprobă concediu fără plată și zilele libere plătite, conform prevederilor legale și ale
contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condițiile asigurării
suplinirii activității acestora;
i) coordonează comisia de salarizare și aprobă trecerea personalului salariat al unității de
învățământ, de la o gradație salarială la alta, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;
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j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanță cu prevederile Legii
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 53/2003 — și Codul muncii,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, și supune aprobării acestora de către
consiliul de administrație;
k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic de

predare, didactic-auxiliar și nedidactic.
3. În calitate de evaluator:

a) apreciază personalul didactic de predare și de instruire practică, la inspecțiile pentru obținerea
gradelor didactice, precum și pentru acordarea gradațiilor de merit;
b) informează inspectoratul școlar cu privire la rezultatele de excepție ale personalului didactic,

pe care îl propune pentru conferirea distincțiilor și premiilor, conform prevederilor legale.
4. În exercitarea funcției de ordonator de credite:

a) propune în consiliul de administrație, spre aprobare, proiectul de buget și raportul de execuție
bugetară;
b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unității de învățământ;

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; d)
răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale a
unității de învățământ;
e) urmărește modul de încasare a veniturilor;
f) răspunde în ceea ce privește necesitatea, oportunitatea și legalitatea angajării și utilizării

creditelor bugetare, în limita și cu destinația aprobate prin bugetul propriu;
g) răspunde de integritatea și buna funcționare a bunurilor aflate în administrare;
h) răspunde de organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a bilanțurilor

contabile și a conturilor de execuție bugetară.
5. Directorul unității de învățământ îndeplinește și următoarele atribuții:
a) propune inspectoratului școlar, spre aprobare, proiectul planului de școlarizare, avizat de
consiliul de administrație;
b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a unității de învățământ și o

propune spre aprobare consiliului de administrație;
c) coordonează și răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul național de indicatori
pentru educație, pe care le transmite inspectoratului școlar, și răspunde de introducerea datelor în
Sistemul de informații Integrat al învățământului din România (SIIIR);
d) propune consiliului de administrație, spre aprobare, regulamentul de organizare și funcționare
al unității de învățământ;
e) coordonează efectuarea anuală a recensământului copiilor/elevilor din circumscripția școlară,

în cazul unităților de învățământ cu nivelurile de învățământ preșcolar , primar și gimnazial;
f) stabilește componența formațiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de administrație;

g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum și schema de
personal didactic auxiliar și nedidactic și le supune, spre aprobare, consiliului de administrație;
h) numește, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de

administrație, profesorii diriginți la clase, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe
educative școlare și extrașcolare;
i) numește cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuțiile

profesorului diriginte, în condițiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din
motive obiective;



16

j) numește, în baza hotărârii consiliului de administrație, coordonatorii structurilor care aparțin
de unitatea de învățământ, din rândul cadrelor didactice — de regulă, titulare — care își
desfășoară activitatea în structurile respective;
k) stabilește, prin decizie, componenta catedrelor și comisiilor din cadrul unității de învățământ,

în baza hotărârii consiliului de administrație;
l) coordonează comisia de întocmire a orarului și îl propune spre aprobare consiliului de

administrație;
m) aprobă graficul serviciului pe școală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ;
n) propune consiliului de administrație, spre aprobare, calendarul activităților educative al

unității de învățământ;
o) aprobă graficul desfășurării lucrărilor scrise semestriale;
p) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcționare ale cercurilor, asociațiilor științifice,

tehnice, sportive și cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învățământ, în baza hotărârii
consiliului de administrație;
q) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și
evaluare a tuturor activităților care se desfășoară în unitatea de învățământ și le supune spre
aprobare consiliului de administrație;
r) asigură, prin șefii catedrelor și responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de
învățământ, a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare;
s) controlează, cu sprijinul șefilor de catedră/responsabililor comisiilor metodice, calitatea

procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistențe la ore și prin
participări la diverse activități educative extracurriculare și extrașcolare. În cursul unui an școlar,
directorul efectuează săptămânal 4 asistențe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru didactic să
fie asistat cel puțin o dată pe semestru;
t) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;
u) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora în
colectivul unității de învățământ;
v) aprobă asistența la orele de curs sau la activități educative școlare/extrașcolare a șefilor de
catedră/responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
w) consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile la orele de curs ale
personalului didactic de predare și de instruire practică, precum și întârzierile personalului
didactic auxiliar și nedidactic, de la programul de lucru;
x) își asumă, alături de consiliul de administrație, răspunderea publică pentru performanțele

unității de învățământ pe care o conduce;
y) numește și controlează personalul care răspunde de sigiliul unității de învățământ;
z) asigură arhivarea documentelor oficiale și școlare:

aa) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și gestionarea
actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea,
modificarea, rectificarea și gestionarea documentelor de evidență școlară; bb) aprobă vizitarea
unității de învățământ, de către persoane din afara unității, inclusiv de către reprezentanți ai
mass-media. Fac excepție de la această prevedere reprezentanții instituțiilor cu drept de
îndrumare și control asupra unităților de învățământ, precum și persoanele care participă la
procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ;
cc) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale și
sportive a unității de învățământ, coordonează activitatea din internat și de la cantină;
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dd) răspunde de întocmirea corectă și la termen a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;
ee) răspunde de asigurarea manualelor școlare pentru elevii din învățământul obligatoriu,
conform prevederilor legale. Asigură personalului didactic condițiile necesare pentru studierea și
alegerea manualelor pentru elevi;
ff) răspunde de stabilirea necesarului de burse școlare și a altor facilități la nivelul unității de
învățământ, conform legislației în vigoare;
gg) răspunde de respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de
protecție și securitate în muncă, de protecție civilă și de pază contra incendiilor, în unitatea de
învățământ;
hh) aplică sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de personalul unității de învățământ,

în limita prevederilor legale în vigoare;
ii) aplică sancțiunile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar și de regulamentul intern, pentru abaterile disciplinare săvârșite de
elevi;
jj) răspunde de transmiterea corectă și la termen a datelor solicitate de inspectoratul școlar;
kk) raportează în timpul cel mai scurt orice situație de natură să afecteze procesul instructiv-

educativ sau imaginea școlii;
ll) directorul îndeplinește și alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, potrivit
legii, precum și orice alte atribuții rezultând din prevederile legale în vigoare și contractele
colective de muncă aplicabile.
Pentru realizarea atribuțiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanții organizațiilor sindicale

reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din unitatea de
învățământ și/sau, după caz, cu reprezentanții salariaților din unitatea de învățământ, în
conformitate cu prevederile legale.
În lipsă, directorul are obligația de a delega atribuțiile către directorul adjunct sau către un alt

cadru didactic, membru al consiliului de administrație.
Neîndeplinirea acestei obligații constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii.
Inspector școlar general, Director,

3.2. Fișa postului de director adjunct

Funcția: Director adjunct
Numele și prenumele:
Unitatea de învățământ:
Studii:
Anul absolvirii:
Specialitatea:
Vechime în învățământ:
Gradul didactic:
Obligația de predare: ..................ore/săptămână.

Numire prin Decizia inspectorului școlar general nr……
Data numirii în funcția de conducere:
Vechime în funcție:
Integrarea în structura organizatorică
Postul imediat superior: directorul unității de învățământ
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Subordonări: personalul didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic din unitatea de
învățământ
Este înlocuit de:
Relații de muncă
Ierarhice: inspector școlar general, inspector școlar general adjunct, directorul unității de
învățământ
Funcționale: inspectori școlari, directori/directori adjuncți ai altor unități de învățământ,

autorități ale administrației publice locale/județene
De colaborare: cu alți furnizori de educație și de formare, structuri consultative din învățământ,
sindicate, organizații neguvernamentale
De coordonare: responsabilii ariilor curriculare/șefii de catedră/șefii comisiilor metodice și ai
comisiilor de lucru și funcționale din unitatea de învățământ.
Atribuții specifice postului
1. Managementul de curriculum a) colaborează cu directorul la conceperea planului managerial
propriu în concordanță cu planul de acțiune al școlii (PAS);
b) urmărește, prin responsabilii ariilor curriculare/șefii de catedră, aplicarea planurilor -cadru de
învățământ, a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare;
c) realizează împreună cu directorul proiectul de încadrare pentru cadrele didactice din unitatea

de învățământ;
d) colaborează cu directorul școlii, consiliul de administrație și consiliul profesoral la alcătuirea

și promovarea ofertei educaționale privind planul de școlarizare pentru anul școlar următor;
e) coordonează activitățile de realizare a ofertei școlii pentru disciplinele opționale/curriculumul
în dezvoltare locală (CDL);
f) controlează, cu sprijinul responsabililor ariilor curriculare/șefilor de catedră, calitatea
procesului instructiveducativ;
g) elaborează o planificare a inspecțiilor, în concordanță cu planul managerial al unității de

învățământ, aprobat de directorul unității de învățământ, astfel încât să se realizeze asistențe la
ore, iar fiecare cadru didactic să fie asistat cel puțin o dată pe semestru;
h) răspunde, alături de directorul unității de învățământ, de respectarea normelor de igienă

școlară, de protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în întreaga
instituție;
i) colaborează cu directorul liceului la elaborarea materialelor de proiectare, planificare și

evaluare a activității desfășurate în unitatea școlară;
j) dispune afișarea noutăților legislative la avizierele școlii;

k) colaborează la elaborarea diverselor instrumente de evaluare a activității personalului didactic
de predare, didactic auxiliar și nedidactic;
l) împreună cu directorul școlii se ocupă de problemele legate de asistențe la ore și prezența
personalului didactic la ore;
m) verifică, alături de directorul școlii, efectuarea serviciului pe școală de către personalul
didactic și de către elevi;
n) răspunde, alături de directorul liceului, de asigurarea desfășurării procesului instructiv-

educativ;
o) răspunde de examenele de situații neîncheiate, corigențe și diferențe, la solicitarea
directorului;
p) colaborează la elaborarea și/sau modificarea fișei postului angajaților/fișei de evaluare anuală
a personalului;
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q) coordonează, alături de directorul unității școlare și cadrele didactice responsabile, activitățile
de pregătire organizate pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri pe discipline de
învățământ, examene naționale;
r) organizează examenele, olimpiadele și concursurile școlare care se desfășoară la nivelul

unității de învățământ;
s) planifică stagiile de pregătire practică și monitorizează instruirea practică
săptămânală/comasată/laboratoarele tehnice de profil;
t) monitorizează inserția absolvenților pe piața muncii.
2. Managementul resurselor umane:
a) coordonează, alături de directorul unității școlare și de membrii consiliului de administrație

întocmirea bazelor de date și a situațiilor statistice la nivelul unității de învățământ;
b) sprijină și consiliază profesorii debutanți în formarea lor;
c) mediază/negociază/rezolvă stările conflictuale sau accidentele de muncă la nivelul unității și
informează directorul de modul în care a soluționat fiecare problemă;
d) consemnează în condica de prezență absențele și întârzierile la ore ale personalului didactic de
predare, precum și ale personalului didactic auxiliar și nedidactic.
3. Dezvoltarea generală a unității de învățământ și relații comunitare :
a) informează toate categoriile și organizațiile interesate beneficiare în legătură cu oferta

educațională a școlii;
b) dezvoltă, alături de directorul unității de învățământ și membrii consiliului de administrație,
relații de parteneriat cu diverse organizații, comunitatea locală, mediul local de afaceri;
c) asigură, alături de directorul unității școlare și de membrii consiliului de administrație, cadrul
organizatoric și facilitează relațiile de parteneriat din unitatea școlară și părinții/familiile elevilor;
d) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, precum: sponsorizări, donații, consultanță,
colectare de materiale și de lansare de proiecte cu finanțare internă sau externă.
4. Alte atribuții:
a) înlocuiește directorul și îndeplinește atribuțiile delegate pe o perioadă determinată în lipsa

directorului, în baza unei decizii
b) coordonează, îndrumă și monitorizează implementarea și dezvoltarea s istemului de control
intern managerial din cadrul unității școlare.
c) apreciază, alături de directorul unității școlare și responsabilii catedrelor/comisiilor
metodice/șefilor de catedră, personalul didactic de predare și instruire practică, la inspecții le
pentru obținerea gradelor didactice și acordarea gradațiilor de merit.
d) răspunde în fața directorului, consiliului de administrație, consiliului profesoral, altor organe
de evaluare și control pentru activitatea desfășurată conform fișei postului. Ră spunderea
disciplinară: neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător
atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor
legilor în vigoare.

Inspector școlar general, Director,                         Director adjunct,

3.3. Fişa cadru a postului pentru cadre didactice

DENUMIREA POSTULUI: Profesor în învăţământul liceal, postliceal.
Poziţia în COR: 233001
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1. Numele  prenumele:
2. Specialitatea:
3. Denumirea postului:
4. Decizia de numire:
5. Încadrarea: (titular/suplinitor/cadru didactic asociat) :
6. Număr de ore sarcini de serviciu:        ore/ săptămână
7. Număr ore de predare: ore/săptămână
8. Profesor diriginte la clasa:
9. Cerinţe: -studii:

-studii specifice postului:
-vechimea în muncă şi vechimea în învăţământ:
-grad didactic în învăţământ:

RELAŢII PROFESIONALE:
- ierarhice de subordonare: director, director adjunct, responsabil de arie curriculară,

responsabil comisie metodică/catedră;
- de colaborare: cu personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi personalul unităţii de

învăţământ;
- de reprezentare oficială a unităţii şcolare: la activităţi/concursuri/festivaluri  la care participă

ca delegat.
I.ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI
1. PROIECTAREA  ACTIVITĂŢII
1.1.Analizarea curriculumului şcolar.
-Identificarea aspectelor interdisciplinare in cadrul ariei curriculare specifice;
-Corelarea conținutului disciplinei de învățământ si a activităților de î nvățare cu obiectivele
urmărite prevederile programei și timpul de învățare.
1.2.Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare ale elevilor.
-Conducerea lecţiei conform proiectului deja stabilit şi monitorizarea activităţii elevilor astfel
încât să se obţină maximum de eficienţă a lecţiilor;
-Selectarea informaţiei pe criterii de esenţialitate, corelând detaliile informaţionale cu
particularităţile grupului instruit şi gradul  de interes manifestat de elevi;
-Selectarea celor mai eficiente tehnici în, vederea facilitării învăţării şi reglării procesului
instructiv-educativ în funcţie de  posibilităţile şi ritmul de asimilare proprii grupului instruit.
1.3.Stabilirea strategiilor didactice optime.
-Utilizarea strategiilor didactice de tip activ, participativ, formativ, care transformă elevul într-un
actor activ al propriei formări;
-Construirea situațiilor de învățare care solicită participarea creativă a cât mai multor elevi.
1.4.Elaborarea documentelor de proiectare.
-Programarea în timp, pe semestre, în funcție de structura anului școlar, a activităților de
învățare, asigurând parcurgerea completă a conținuturilor propuse;
1.5.Proiectarea activităţilor/experienţelor de învăţare care presupun utilizarea resurselor TIC.
-Facilitarea învăţării prin alegerea cu discernământ a materialelor didactice, adaptate cu situaţiile
concrete din clasă, în vederea asigurării unei instruiri eficiente (videoproiector, PC, AEL, Power-
Point, platforme educative etc.).
1.6.Actualizarea documentelor de proiectare didactică.
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-Compararea permanentă a situației reale cu cea proiectată, din punctul de vedere al realizării
planificării, adaptând și reanalizând planificarea în conformitate cu situația reală și situațiile de
învățare existente.
1.7.Proiectarea activităţii extracurriculare.
-Implicare în calitate de coordonator sau membru în echipa de proiect a școlii;
2.  REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE
2.1.Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare învăţare.
-Modul de organizare a cunoștințelor de transmis și forma de transmitere care  facilitează
receptarea;
-Creează condiții optime în vederea receptării cunoștințelor (material, vizual, relevant, în
cantitate suficientă).
2.2.Utilizarea materialelor didactice adecvate.
-Analizează   situația de învățare și identifică necesarul de material didactic;
-Corelarea materialelor didactice complementare cu conținuturile de învățare, astfel încât acestea
să constituie un suport în procesul instructiv/educativ;
-Facilitarea învățării prin alegerea cu discernământ a materialelor didactice, adaptate cu situații
concrete din clasă, în vederea asigurării unei instruiri eficiente.
2.3.Integrarea şi utilizarea TIC.
-Corelarea mijloacelor  didactice complementare, moderne (TIC) cu conţinuturile de învăţare,
astfel încât acestea să constituie un suport în procesul instructiv-educativ.
2.4.Identificarea şi valorificarea posibilităţilor de învăţare a elevilor.
-Valorificarea, după caz, a rezultatelor elevilor în scopul diagnozei, prognozei sau selecţiei
elevilor;
-Stabilirea strategiilor didactice adecvate, în scopul remedierii a deficienţelor procesului
educaţional, în funcţie de rezultatele înregistrate la evaluare.
2.5.Asigurarea formării competențelor specifice disciplinei.
-Creează condiţii optime în vederea receptării cunoştinţelor (material vizual relevant şi în
cantitate suficientă);
-Evită excesul de detalii, transmiterea cunoştinţelor făcându-se gradat, într-o succesiune logică;
-Capacitatea de organizare a procesului de instruire în forme şi prin situaţii de învăţare adecvate
tipului de deprinderi care trebuie formate;
-Selectarea situaţiilor de învăţare care să stimuleze gândirea elevului, să-i formeze deprinderile
de muncă şi studiu necesare instruirii pe durata întregii vieţi.
2.6.Elaborarea propunerilor şi a conținuturilor curriculumului la decizia şcolii (CDŞ).
-Capacitatea de analiză a resurselor materiale și umane existente în școală, în vederea corelării
acestora cu curriculum opțional și necesităţile elevilor;
-Capacitatea de selectare a conținuturilor pentru curriculum opțional, astfel încât acestea să
răspundă obiectivelor propuse și nevoilor elevilor;
-Identificarea resurselor informaționale adecvate conținuturilor stabilite;
-Creativitate în selectarea activităților și situațiilor de lucru, astfel încât acestea să capete un
caracter formativ.
3. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE
3.1. Eficientizarea relaţiei profesor-familie
-Calitatea şi periodicitatea legăturii cu familia în funcţie de obiectivul educativ urmărit şi de
problemele apărute.
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-Capacitatea de a obţine informaţii relevante pentru familie, respectând cerinţele activităţii
didactice;
-Diseminarea rezultatelor la învăţătură în cadrul comisiei metodice, la nivelul consiliului
profesoral, în cadrul lectoratelor cu părinţii;
-Furnizarea de feed-back şi informarea sistematică a părinţilor.
3.2. Organizarea, coordonarea sau/şi implementarea activităţilor extracurriculare.
-Realizarea de activităţi extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor
curriculare, ale dezvoltării personale, instituţionale şi comunitare sau a celor propuse de
beneficiarii educaţiei;
-Realizarea activităţilor extracurriculare pe baza documentelor proiective ale unităţii de
învăţământ;
-Popularizarea factorilor implicaţi în activităţi de parteneriat;
-Întocmirea documentaţiei specifice organizării şi desfăşurării unor activităţi extracurriculare/de
voluntariat (procese-verbale, rapoarte, analize);
-Organizarea unor activităţi extracurriculare/acţiuni de voluntariat la nivelul şcolii.
3.3.Implicarea partenerilor educaţionali-realizarea de parteneriate.
-Utilizarea potenţialului local pentru creşterea atractivităţii activităţilor extracurriculare şi
comunitare;
-Asigurarea participării grupurilor ţintă şi realizarea activităţilor extracurriculare pe baza
planificării stabilite;
-Implicarea în acţiuni de promovare a imaginii şcolii prin activităţi de parteneriat cu diferite
instituţii   publice şi de cultură, realizate pe plan local/judeţean/naţional.
4. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII

4.1.Elaborarea instrumentelor de elaborare.
-Selectarea conținuturilor ce urmează a fi evaluate în funcție de obiectivele evaluării;
-Corelarea tipilor de itemi cu natura obiectivelor și conținuturilor;
-Creativitatea în privința formatului ales, respectând particularitățile de vârstă ale elevilor,
obiectivele și conținuturile evaluării;
-Decide asupra baremului și condițiilor de evaluare, astfel încât să se obțină o evaluare cât mai
obiectivă.
4.2.Administrarea instrumentelor de evaluare
-Asigurarea condițiilor materiale necesare aplicării instrumentelor de evaluare, în vederea
obținerii unei evaluări obiective și unitare a tuturor elevilor;
-Consecvență în administrarea probelor de evaluare.
4.3.Aprecierea cantitativă şi calitativă a rezultatelor elevilor.
-Analiza ierarhică, pe colectivul de elevi și procentul pe itemi a rezultatelor evaluării elevilor;
4.4.Notarea, interpretarea şi comunicarea rezultatelor evaluării.
-Asigurarea condiţiilor materiale necesare aplicării instrumentelor de evaluare,  în vederea
obţinerii unei evaluări obiective şi unitare a tuturor elevilor;
-Consecvenţa în administrarea probelor de evaluare
4.5.Coordonarea şi completarea portofoliilor educaţionale ale elevilor.
-Coordonarea şi completarea portofoliilor educaţionale ale elevilor.
5.  MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
5.1.Organizarea, coordonarea şi monitorizarea colectivelor de elevi.
-Organizarea, coordonarea şi monitorizarea colectivelor de elevi în vederea  asigurării unui
climat pozitiv de învățare;
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-Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale cf. Art. 89 alin. 2
din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată - “Orice
persoană fizică sau juridică, precum şi copilul pot sesiza direcţia generală de asistenţă socială şi
protecţia copilului din judeţul/sectorul de domiciliu să ia măsurile corespunzătoare pentru a-l
proteja împotriva oricăror forme de violenţă, inclusiv violenţă sexuală, vătămătoare sau de abuz
fizic sau mental, de rele tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenţă”.
5.2.Elaborarea de norme specifice clasei la care predă sau/şi este diriginte.
-Capacitatea de a explica şi de a stabili continuu cu elevii regulile sociale (cu particularităţile de
vârstă), de a evalua obiectiv comportamentul social al acestora.
5.3.Gestionarea situaţiilor conflictuale în relaţiile profesor-elev, elevi-elevi, profesor - familie.
-Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale cf. Art. 96 alin. 1
din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată - “Orice
persoană care, prin natura profesiei sau ocupaţiei sale, lucrează direct cu un copil şi are
suspiciuni în legatură cu existenţa unei situaţii de abuz sau de neglijare a acestuia este obligată să
sesizeze serviciul public de asistenţă socială sau direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia
copilului în a cărei rază teritorială a fost identificat cazul respectiv”;
-Capaciatea de a motiva și a corecta comportamentul elevului prin aplicarea recompense lor și
sancțiunilor, ca urmare a evaluării comportamentelor prin prisma regulilor existente în școală,
familie, societate.
5.4.Tratarea diferenţiată a elevilor, în funcţie de nevoile specifice.
-Aplicarea unui Curriculum adaptat pentru elevii cu deficiențe (CES);
-Tratare diferențiată prin activități diferențiate în cadrul orei de curs  a elevilor apți pentru
performanță școlara dar și a elevilor cu ritm lent de învățare.
5.5.Comunicarea profesor-elev, utilizarea feedback-ului bidirecţional în comunicare.
-Analiza acurateței și integrității mesajului recepționat de elev, prin comparare cu mesajul
transmis, în vederea stabilirii disfuncționalității canalului de comunicare;
-Înlăturarea perturbațiilor care afectează calitatea comunicării.
6. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
6.1.Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
-Manifestarea de obiectivitate în autoevaluare conduce la identificarea necesarului de
autoinstruire în funcție de dinamica informației în domeniu.
6.2.Participarea la activităţi metodice,stagii de formare/cursuri de perfecţionare/grade didactice,
manifestări ştiinţifice etc.
-Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/ cursuri de perfecţionare/ grade didactice,
manifestări ştiinţifice etc. în concordanță cu legislația în vigoare.
6.3.Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite.
-Capacitatea de a integra în sistemul de cunoștințe existent, cunoștințe achiziționate prin studiul
individual;
-Exersarea deprinderilor de studiu individual pentru atingerea unor parametri de funcționalitate
adecvați.
7. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA
IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE

7.1.Implicarea în realizarea ofertei educaţionale.
-Propunerea și desfășurarea de  discipline opționale care să fie în concordanță cu opțiunile
elevilor și părinților.
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7.2.Promovarea ofertei educaţionale şi a sistemului de valori al unităţii de învăţământ la nivelul
comunităţii locale.
-Promovarea ofertei educaţionale şi a sistemului de valori al unităţii de învăţământ la  nivelul
comunităţii locale prin intermediul rezultatelor obținute la clasă sau la olimpiade și concursuri
școlare, proiecte  educative etc.
7.3.Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.
-Selectarea  de modele sociale relevante pentru sistemul de valori al societăţii;
-Analiza situaţiilor în care apar astfel de  modele pentru crearea unui sistem propriu  de valori al
elevului.
7.4.Participarea şi implicarea  în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi
implementarea proiectului instituţional.
-Implicarea în comisii la nivelul școlii, inspectoratului școlar, etc.
7.5.Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.
-Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.
8. CONDUITA PROFESIONALĂ

8.1.Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).
-Utilizarea unui limbaj civilizat, politicos în totalitatea relațiilor interumane, eliminarea
limbajului vulgar, a calomniei şi denigrării altora;
-Prezentarea la serviciu într-o ţinută decentă;
-Respectarea şefilor, a colegilor, a subalternilor, a persoanelor din afara unităţii, a elevilor;
-Comportamentul la locul de muncă să fie unul civilizat punând pe primul loc relațiile
interumane, armonia grupului, munca în echipa şi randamentul muncii.
8.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.
-Profesionalismul, stăpânirea domeniului în care desfăşoară activitate;
-Munca tenace, eforturi susținute, perseverenta si implicare directă în activităţile pe le are în
atribuţiile de serviciu;
-Manifestarea spiritului de echipă (acțiunea gândită şi înfăptuită în comun, coeziunea şi
întrajutorarea colegilor în realizarea activităţii);
-Asumarea responsabilității personale în soluţionarea sarcinilor ce-i revin.

ALTE ATRIBUŢII:
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinescă şi
alte sarcini, repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi
securitate a muncii, de P.S.I. şi I.S.U., în condiţiile legii:

1.OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PROFESORULUI PRIVIND SECURITATEA ŞI
SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ
Art.1. Profesorul va desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare
sau îmbolnăvire profesională persoana proprie, elevii sau alţi angajaţi în conformitate cu
pregătirea şi instruirea în domeniul protecţiei muncii primită de la angajatorul său.

În acest scop profesorii şi elevii au următoarele obligaţii :
a) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurilor de

aplicare a acestora ;
b) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de

producţie şi învăţare;
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c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de
securitate al echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste
dispozitive;

d) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă
situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională ;

e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă in cel mai scurt timp posibil
accidentele de muncă suferite de persoana proprie, elevi sau de alţi angajaţi;

f) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să
informeze de îndată conducătorul locului de muncă;

g) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul
de producţie;

h) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu profesorul cu atribuţii specifice în domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar pentru a da angajatorului posibilitatea să se
asigure că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru
securitate şi sănătate la locul de muncă;

i) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu profesorul cu atribuţii în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe
impuse de autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;

j) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru
care a fost acordat;

k) să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în
domeniul protecţiei muncii.

Art.2. Profesorul şi elevii nu pot fi implicaţi în nici o situaţie în costurile financiare ale măsurilor
de prevenire referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă.
Art.3. (1)  Profesorul şi elevii au dreptul să ceară angajatorului să ia măsurile cele mai potrivite şi
au dreptul să prezinte acestuia propunerile lor de măsuri pentru eliminarea sau reducerea
riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională.

(2)   Profesorii cu atribuţii privind securitatea şi sănătatea în muncă nu pot fi supuşi unor
prejudicii din cauza activităţii desfăşurate în scopul prevenirii accidentelor  şi îmbolnăvirilor
profesionale.
Art. 4.  Profesorul şi elevii  care, în caz de pericol iminent, părăsesc locul de muncă, nu trebuie
să fie supusi la nici un prejudiciu din partea angajatorului şi trebuie să fie protejati împotriva
oricăror consecinţe defavorabile şi injuste. Fac excepţie cazurile unor acţiuni nejustificate sau ale
unor neglijenţe grave ale angajatului.
Art. 5. (1) În caz de pericol iminent, angajatul poate lua, în lipsa şefului ierarhic  superior,
măsurile care se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajaţi.

(2) Angajatorul se va asigura din timp că angajaţii sunt apţi, în situaţia precizată la
aliniatul precedent, să aplice măsurile corespunzătoare, în conformitate cu cunoştinţele lor şi
mijloacele tehnice de care dispun.
Art. 6.(1)  Profesorul cu atribuţii privind  securitatea şi sănătatea în muncă v-a beneficia de
timpul necesar exercitării atribuţiilor specifice.Timpul alocat acestei activităţi va fi considerat
timp de muncă.

(2)  Profesorul cu atribuţii privind  securitatea şi sănătatea în muncă are dreptul la o
instruire corespunzătoare. Instruirea, formarea şi perfecţionarea lor se realizează în timpul
programului de lucru şi pe cheltuiala unităţii, fie în cadrul acesteia, fie în unităţi exterioare.
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Art. 7. Angajatorul va lua măsurile necesare pentru ca profesorii cu atribuţii specifice privind
protecţia muncii, ca şi reprezentanţii angajaţilor pe probleme de securitate  şi sănătate în muncă :
a) să fie informaţi referitor la riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională, la măsurile de

prevenire şi de protecţie corespunzătoare, inclusiv la cele privind primul ajutor, prevenirea şi
stingerea incendiilor şi evacuarea personalului;

b) să aibă acces la evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi la măsurile
de protecţie stabilite, la evidenţele privind accidentele de muncă  şi bolile profesionale, la
dosarele de cercetare a accidentelor;

c) să fie informaţi cu privire la existenţa instituţiilor şi organizarea de profil la nivel naţional  şi
local.

Art. 8. a) Profesorul şi elevii cu atribuţii privind  securitatea şi sănătatea în muncă pot să apeleze
la unităţile competente  şi să semnaleze observaţiile lor în timpul inspecţiilor pe probleme de
securitate şi sănătate în muncă, în cazul în care consideră că măsurile luate şi mijloacele
asigurate de angajator  sunt neadecvate scopului prevenirii accidentelor şi îmbolnăvirilor
profesionale.

b) în timpul controlului efectuat de către inspectorii de muncă, reprezentanţilor
angajaţilor trebuie să li se acorde posibilitatea  de a supune atenţiei acestora observaţiile lor.

2.OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PROFESORULUI PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR
Profesorul este obligat să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare împotriva
incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul.

În acest scop profesorul are următoarele obligaţii :
a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor si a situatiilor de urgenta,

stabilite de legislatia in vigoare;
b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea

împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator, conducătorul instituţiei;
c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le

organizează sau le desfăşoară;
d) să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al conducatorului unitatii, al

proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului
de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare;

e) să aducă la cunoştinţa administratorului, conducătorului instituţiei, după caz, orice defecţiune
tehnică ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu;

f) să utilizeze instalaţiile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi
a celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;

g) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor
de apărare împotriva incendiilor;

h) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare
împotriva incendiilor;

i) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducatorul unitatii, după caz, respectiv cu cadrul
tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea
realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
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j) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei
oricărui pericol iminent de incendiu;

k) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă,
referitoare la producerea incendiilor.

Profesorul care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţă
şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului.
În cazul în care anunţul de incendiu s-a făcut cu rea-credinţă, fără motiv întemeiat, autorul
răspunde contravenţional sau penal, potrivit legii şi suportă cheltuielile ocazionate de deplasarea
forţelor de intervenţie.

3. Titularul prezentei fişe a postului îndeplineşte funcţia de diriginte la clasa............, salarizat
conform prevederilor legale în vigoare. În această calitate, are obligaţia de a-şi planifica,
organiza şi desfăşura activitatea şi de a realiza responsabilităţile şi atribuţiile specifice astfel:
3.1. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii dirigintelui

1. Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei
pe care o coordonează sunt desfăşurate, în funcţie de prevederile planurilor-cadru, astfel:
a) în cadrul orei de orientare şi consiliere, dacă aceasta este prevăzută în planul-cadru;
b) în afara orelor de curs, în situaţia în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de

orientare şi consiliere. În această situaţie, dirigintele stabileşte, consultând colectivul
de elevi, un interval orar în care dirigintele va fi la dispoziţia elevilor pentru
desfăşurarea activităţilor de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională,
într-un spaţiu prestabilit şi destinat acestei activităţi. Intervalul orar este anunţat
elevilor, părinţilor şi celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor
activităţi se realizează cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, iar ora
respectivă se consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice.

2. Planificarea activităţilor se realizează de către diriginte semestrial şi anual şi se avizează
de către directorul adjunct sau directorul unităţii de învăţământ.

3. Planificarea activităţilor extraşcolare va conţine minimum o activitate pe lună, activitate
care va fi consemnată în condica de prezenţă a cadrelor didactice.

4. Planificarea activităţii dirigintelui va conţine o oră pe săptămână în care dirigintele va fi
la dispoziţia părinţilor pentru desfăşurarea activităţilor de suport educaţional şi consiliere
pentru părinţi, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezenţă a cadrelor
didactice. Intervalul orar în care se desfăşoară aceste activităţi va fi aprobat de directorul
unităţii de învăţământ şi va fi anunţat părinţilor, elevilor şi cadrelor didactice. În cadrul
acestei ore, se desfăşoară şedinţele semestriale/ocazionale cu părinţii, precum şi întâlniri
individuale ale dirigintelui cu părinţii. La aceste întâlniri, la solicitarea părintelui şi/sau a
dirigintelui, poate participa şi elevul.

3.2. Responsabilităţile dirigintelui:
1. Răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinţi

şi consiliul clasei.
2. Completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor.
3. Motivează absenţele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de legislaţia în

vigoare.
4. Stabileşte, împreună cu consiliul clasei şi cu consiliul profesoral, după caz, nota la purtare

a fiecărui elev, în conformitate cu reglementările legislaţiei în vigoare.
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5. Aplică, dacă este cazul, sancţiuni elevilor în conformitate cu legislaţia în vigoare şi
regulamentul intern.

6. Încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o
consemnează în catalog şi în carnetele de elev.

7. Realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor obţinute de
către aceştia la învăţătură şi purtare.

8. Propune comisiei pentru acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru
elevi şi/sau consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse pentru elevi, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.

9. Întocmeşte semestrial şi anual şi prezintă consiliului profesoral spre validare un raport
scris asupra situaţiei şcolare şi comportamentale a elevilor.

10. Completează toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează.
11. Elaborează portofoliul dirigintelui.
12. Organizează şi coordonează:

a) activitatea colectivului de elevi;
b) activitatea consiliului clasei;
c) şedinţele cu părinţii, semestrial şi ori de câte ori este cazul;
d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;
e) activităţi educative şi de consiliere;
f) activităţi extracurriculare, în şcoală şi în afara acesteia.

13. Monitorizează:
a) situaţia la învăţătură a elevilor;
b) frecvenţa elevilor;
c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;
d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare;
e) participarea elevilor la programe şi proiecte, precum şi implicarea acestora în activităţi de

voluntariat;
f) nivelul de satisfacţie a elevilor şi a părinţilor acestora în legătură cu calitatea actului instructiv

educativ.
14.Colaborează:

a) cu profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
pentru informarea cu privire la activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice
activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care îi
implică pe elevi;

b) cu consilierul şcolar, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei;
c) cu conducerea şcolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţierea

unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la
întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea
unor probleme/situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;

d) cu părinţii şi comitetul de părinţi al clasei, pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor şi
evenimentele importante în care aceştia sunt implicaţi, şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea
educativă şcolară şi extraşcolară;

e) cu compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale
elevilor clasei;

f) cu persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ pentru gestionarea bazei de date, în
vederea completării şi actualizării datelor referitoare la elevii clasei.
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g) elevii şi părinţii acestora despre prevederile legislaţiei în vigoare şi ale regulamentului intern al
şcolii;

h) elevii şi părinţii acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naţionale şi cu
privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor;

i) părinţii despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa acestora la ore.
Informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, în ora destinată acestui scop, la sfârşitul
fiecărui semestru şi an şcolar, precum şi ori de câte ori este nevoie;

j) familiile elevilor, în scris, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionările disciplinare,
neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie.

4. Este responsabil/membru în diverse comisii care funcţionează în unitatea de
învăţământ.......................................................................................................................
5. Răspunderea disciplinară: Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod
necorespunzător atrage după sine scăderea corespunzătoare a calificativului şi/sau sancţionarea
disciplinară, conform prevederilor legii.

Director,                                                                  Cadru didactic,
3.4.Fișa cadru a postului pentru secretar-șef

1. Numele  prenumele:
2. Studii/Specializarea:
3. Denumirea postului: Secretar I – (S)/ Secretar şef,

Secretar şcoală-Poziţia în COR: 235909
4. Decizia de numire:
5. Încadrarea:
6. Cerinţe:

6.1 -studii: absolvirea cu examen de diplomă a unei institutii de învăţământ superior de
lungă durată –

6.2 -studii specifice postului:
6.3 -vechime:

7. Relaţii profesionale:
7.1 -ierarhice de subordonare: este subordonat/ă directorului şi directorului adjunct al

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

învăţământ;
7.3 -de reprezentare a unităţii şcolare: în relaţia cu alte instituţii, delegat de conducerea

şcolii
I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI:

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR
Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

1.1.
Respectarea planurilor
manageriale ale şcolii.

Elaborarea planului managerial al compartimentului secretariat pe baza
activităţii şcolare anuale, al specificului şi particularităţilor unităţii şcolare
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

1.2.
Implicarea în proiectarea
activităţii şcolii, la nivelul
compartimentului.

Coordonează întreaga activitate a serviciului secretariat în funcţie de
nevoile şi necesităţile şcolii.
Vine în sprijinul desfăşurării activtăţii cu metode de lucru noi, care să
îmbunătăţească activitatea compartimentului.

1.3.
Realizarea planificării
calendaristice a
compartimentului.

Întocmeşte un plan de muncă anual şi pe semestre care să vină în sprijinul
activităţii şi îl aduce la cunoştinţa directorului, pentru aprobare.

1.4.
Cunoaşterea şi aplicarea
legislaţiei în vigoare.

Se preocupă de procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia
şcolară (legi, decrete, hotărâri, ordine, regulamente, instrucţiuni etc.).

1.5.
Folosirea tehnologiei
informatice în proiectare.

Verificarea zilnică a e-mailului şi a diferitelor programe informatice puse
la dispoziţie de I.S.J.Cluj.
Se preocupă de achiziţionarea de software în vederea achiziţionării
legislaţiei în vigoare şi a altor activităţi care vin în sprijinul
compartimentului secretariat.
Redacteaza toate documentele de proiectare folosind resursele T.I.C.
Utilizeaza produsele software din dotarea unităţii în procent de peste 90%
din timpul de muncă, întocmind diverse situaţii necesare procesului
instructiv-educativ şi activităţilor de secretariat.

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR
Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

2.1 Organizarea documentelor
oficiale.

Asigură înscrierea elevilor în învăţământul liceal, clasa a IX-a liceu zi
si seral, clasele a XI-a liceu seral, anul I şcoală postliceală, clasa a IX-a
şcoală profesională zi etc., verificând legalitatea documentelor depuse
la dosar şi completarea acestuia cu actele necesare.
Asigură înscrierea elevilor repartizaţi de către Consiliul de
Administraţie prin transferuri şcolare, verificând legalitatea
documentelor depuse la dosar şi completarea acestuia cu actele
necesare.
Ţine o evidenţă strictă a mişcării elevilor (veniţi, retraşi, transferaţi,
exmatriculaţi etc.) operând înregistrările aferente în documentele de
evidenţă şcolară.
Întocmeşte, solicită şi transmite în timp util situaţiile şcolare a elevilor
transferaţi de sau la unitatea şcolară.
Întocmeşte baza de date cu elevii din clasele terminale în vederea
pregătirii examenului de absolvire şi bacalaureat.
Întocmeşte listele cu elevii corigenţi, repetenţi, situaţii şcolare
neîncheiate la sfârşit de semestru şi  an şcolar.
Participă la pregătirea logisticii în vederea desfăşurării în bune condiţii
a examenelor ce se desfăşoară la nivelul unităţii (admitere, absolviri,
bac. etc).
Răspunde de sigiliul unităţii şi de aplicarea acestuia în condiţiile legii,
iar în perioada în care nu este în şcoală, acesta este predat directorului
unităţii de învăţământ.
Întocmeşte lucrările privind începerea anului şcolar, încheierea
semestrelor, sfârşit de an şcolar (situaţii operative, S.C.1,2,3, S.C.O,
STATOCT, SIIIR, etc. ).
Transcrie, înregistrează în regim special, deciziile emise de către
directorul unităţii: decizii privind examenele de amânare, corigenţe,
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
admitere, absolviri, treceri la alte grupe de salarizare, acordare drepturi
salariale, diferite comisii etc.
Întocmeşte statele de funcţii pentru personalul didactic, didactic-
auxiliar şi nedidactic în fiecare an şcolar.
Întocmeşte la începutul fiecărui an şcolar sau ori de câte ori solicită
I.S.J.Cluj, normarea personalului în norme, plata cu ora, inclusiv
constituirea posturilor vacante.
Înaintează către I.S.J Cluj propunerile privind acordarea gradaţiilor de
merit pentru toţi salariaţii.
Întocmeşte fişa de încadrare a unităţii, baza de date cu titularii,
suplinitorii, detaşaţii, etc. înscrie în fişele de încadrare anuale ale
unităţii şcolare, date privind vechimea, salariul, gradele didactice şi
statutul de încadrare (titular, detaşat,suplinitor etc.).
Ţine evidenţa evaluărilor anuale pentru întreg personalul şi transmite în
scris rezultatele evaluării anuale.

2.2.
Asigură ordonarea şi
arhivarea documentelor
unităţii.

Ordonează documentele din serviciul secretariat în funcţie de
Nomenclatorul arhivistic.
Colaborează cu Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului în vederea
actualizării, conform legislaţiei în vigoare, a Nomenclatorului
Arhivistic al şcolii.
Stabileşte, conform Nomenclatorului unităţii termenele de păstrare a
documentelor şcolare.

2.2.
Asigură ordonarea şi
arhivarea documentelor
unităţii.

Organizează arhiva unităţii, pe compartimente de păstrare şi răspunde
de gestionarea acesteia.
Trimite de câte ori este necesar la Direcţia Judeţeană a Arhivelor
Naţionale inventarul cu documentele care se păstrează în arhiva
unităţii.

2.3.

Gestionarea  documentelor
pentru resursa  umană  a
unităţii (cadre didactice,
personal didactic auxiliar si
personal nedidactic).
Înregistrarea si prelucrarea
informatică periodică a
datelor în programele de
salarizare şi REVISAL.

Transmite în timpul prevăzut de lege orice modificare privind
angajaţii, către I.T.M., prin programul naţional REVISAL.
Întocmeşte si tine la zi dosarele personale ale salariaţilor si raspunde de
confidentialitatea datelor cuprinse de acestea.
Ţine la zi evidenţa zilelor de concediu medical, concedii fără plată,
concedii de odihnă.
Întocmeşte formele de angajare pentru întreg personalul unităţii,
Întocmeşte dosarele de pensionare, adeverinte de reconstituire a
vechimii si drepturi salariale.
Colaboreaza cu directorul la elaborarea de fişe operaţionale ale
postului, fişe de evaluare anuală a personalului didactic auxiliar şi
nedidactic.
Verifica pontajele lunare şi alcătuieşte în programul EDUSAL de
salarii, statul de personal.
Întocmeşte deciziile de modificare a salariului, acordare spor vechime,
gradaţie de merit, etc..
Întocmeşte şi predă/depune fişele fiscale.
Întocmeşte şi validează lunar, declaraţiile privind contribuţia la
asigurările sociale, şomaj, sănătate (declaraţia D112), sindicat şi alte
reţineri legale (CAR-uri, hotărâri judecătoreşti, etc.).

2.4.
Întocmirea şi actualizarea
documentelor de studii ale

Gestionează, completează şi eliberează actele de studii pentru
absolvenţii şcolii (diplome de bacalaureat, certificate de absolvire a
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
elevilor. nivelului 1, 2, 3, 4, 3+ şi 5 de competenţe profesionale, certificate de

absolvire a ciclului inferior al liceului, certificate de absolvire a
liceului, etc.) imediat dupa susţinerea examenelor sau finalizarea unei
forme de învăţământ.
Întocmeşte borderourile pentru vizarea actelor de studii cu timbru sec.
Întocmeşte si elibereaza documente scolare: foi matricole, portofolii,
planuri de invatamant, etc. precum şi adeverinţele de studii pentru
elevii transferaţi la alte unităţi şcolare, adeverinţe de autentificare a
elevilor care sunt transferaţi în străinătate etc.
Verifică şi înmatriculează în registrul matricol toţi elevii, completează
situaţiile şcolare prin trecerea lor din cataloagele şcolare în registrele
matricole, trece din cataloagele de examen de corigenţe respectiv a
cataloagelor clasei, mediile obţinute de elevi în registrele matricole.
Păstrează în securitate documentele de secretariat, actele de studii
completate sau necompletate, registrele matricole, registrele de
evidenţă a actelor de studii, registrele de evidenţă a elevilor etc.
Intocmeşte registrul cu efectivele elevilor pentru fiecare an scolar şi îl
actualizează permanent.

2.5. Alcătuirea de proceduri.
Alcătuieşte proceduri operaţionale specifice compartimentului
secretariat, le actualizează în funcţie de nevoile şcolii şi le aduce la
cunoştinţă  directorului şcolii şi comisiei C.E.A.C.

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

3.1.
Asigurarea fluxului
informaţional al
compartimentului.

Stabileşte compartimentul căreia i se adresează fiecare corespondenţă
prin înscrierea în registrul intrare-ieşire şi o aduce la cunoştinţă de îndată
directorului unităţii şi compartimentului destinatar.
Răspunde de popularizarea, împreună cu profesorii diriginţi, directorul
şcolii, a tuturor normelor legislative şcolare în vigoare, elevilor,
părinţilor, cadrelor didactice şi personalului didactic- auxiliar şi
nedidactic din şcoală.
Răspunde în termenele stabilite tuturor solicitărilor venite fie din partea
personalului din şcoală cât şi de la alţi parteneri cu care vine în contact.
Transmite toate situaţiile solicitate de forurile superioare.
Menţine evidenţa primirii corespondentei, a faxurilor, e-mailurilor se
ocupa de inregistrarea lor (continutul mesajului, numar, data, etc.) si
indosarierea lor in bibliorafturi.

3.2.
Raportarea periodică pentru
conducerea instituţiei.

Aduce la cunoştinţă conducerii şcolii toate situaţiile şi problemele
serviciului secretariat, periodic şi vine cu iniţiativă în rezolvarea acestora.
Realizează  raportul anual al activităţii serviciului secretariat şi îl aduce
la cunoştinţă directorului unităţii

3.3.
Asigurarea transparenţei
deciziilor din compartiment.

Aduce la cunoştinţă tuturor destinatarilor deciziile elaborate în
compartiment şi aprobate de director precum şi toate notele de serviciu
personalului din unitate.

3.4.
Evidenţa, gestionarea şi
arhivarea documentelor.

Întocmeşte inventarierea documentelor din compartiment, conform
nomenclatorului arhivistic, şi  aprobat de director, îl transmite la Direcţia
Judeţeană a Arhivelor Naţionale.
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

3.5.
Asigurarea intefeţei privind
comunicarea cu beneficiarii
direcţi şi indirecţi.

Are relaţii principiale cu toţi solicitanţii cu care vine în contact.
Aduce la cunoştinţă beneficiarilor termenele de primire a solicitărilor şi
se încadrează în acest termen în vederea rezolvării situaţiilor.
Comunică cu tot personalul unităţii, elevi, părinţi cu privire la orice
situaţie neprevăzută apărută.
Contribuie specific la organizarea şi desfăşurarea absolvirilor, admiterea
în liceu a absolvenţilor claselor a VIII-a, corigenţe, olimpiade şcolare,
etc.
Asigură legătura unităţii şcolare cu I.S.J. Cluj, alte unităţi de învăţământ,
etc. prin telefon, fax, e-mail.
Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor
conflictuale conform Art. 89 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată-“Orice
persoană fizică sau juridică, precum şi copilul pot sesiza direcţia generală
de asistenţă socială şi protecţia copilului din judeţul/sectorul de domiciliu
să ia măsurile corespunzătoare pentru a-l proteja împotriva oricăror
forme de violenţă, inclusiv violenţă sexuală, vătămătoare sau de abuz
fizic sau mental, de rele tratamente sau de exploatare, de abandon sau
neglijenţă”.
“Orice persoană care, prin natura profesiei sau ocupaţiei sale, lucrează
direct cu un copil şi are suspiciuni în legatură cu existenţa unei situaţii de
abuz sau de neglijare a acestuia este obligată să sesizeze serviciul public
de asistenţă socială sau direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia
copilului în a cărei rază teritorială a fost identificat cazul respectiv”
conform Art. 96 alin.1 din Legea 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului.

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

4.1
Nivelul şi stadiul propriei
pregătiri profesionale.

Manifestă interes în îmbunătăţirea activităţii compartimentului secretariat
şi stabileşte corect nevoile proprii de dezvoltare profesională.

4.2
Formare profesională şi
dezvoltare în carieră.

Participă activ la cursuri de formare organizate de terţi parteneri cu privire
la gestionarea resurselor umane din instituţia şcolară  (I.T.M. Cluj, C.C.D.
Cluj-Napoca, etc.).
Se preocupă de permanenta perfecţionare şi îmbunătăţire a pregătirii
profesionale, în vederea aplicării corecte şi complete a reformei
învăţământului.

4.3
Participarea permanentă la
instruirile organizate de
Inspectoratul Şcolar

Participă la cursurile de perfecţionare, instructaje, consfătuiri organizate
de Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj

5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA
IMAGINII ŞCOLII.

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

5.1

Planificarea activităţii
compartimentului  prin prisma
dezvoltării instituţionale şi
promovarea imaginii şcolii.

Tehnoreadactează toate situaţiile, corespondenta scolii, care apare de-a
lungul anului şcolar, precum şi cele care au ca obiect capitolul „elevi” şi
“resurse umane”.
Propune programul serviciului secretariat spre aprobare conducerii şcolii
în funcţie de programul unităţii şi relaţionarea cu toţi partenerii sociali,
instituţionali.
Contribuie la promovarea imaginii şcolii prin consolidarea unei relaţii
bazate pe respect şi asigurarea unui climat corespunzător principiilor
educaţiei.
Utilizează toate mijloacele de care dispune în vederea promovării unităţii
şi contribuie cu propuneri în redactarea ofertei educaţionale.

5.2.

Asigurarea permanentă a
legăturii cu reprezentanţii
comunităţii locale privind
activitatea compartimentului.

Asigură legătura permanentă a instituţiei cu comunităţile locale, aducând
la cunoştinţă conducătorului unităţii toată corespondenţa desfăşurată şi
răspunde de asigurarea în termenele stabilite a feed-back-ului cu acesti
factori externi.

5.3.

Îndeplinirea altor atribuţii
dispuse de şeful ierarhic
superior şi/sau directorul care
pot rezulta din necesitatea
derulării în bune condiţii a
atribuţiilor aflate în sfera sa
de responsabilitate.

Primeşte dosarele pentru acordarea de burse şcolare, ajutor financiar,
programul national “Bani de liceu”, Euro 200, etc. şi le înregistrează.
Întocmeşte statele de burse în fiecare lună conform legislaţiei în vigoare
şi le depune la serviciul contabilitate.
Întocmeşte diverse situaţii necesare procesului instructiv-educativ şi
activităţilor de secretariat.

5.4.

Respectarea normelor, ROI,
procedurilor de sănătate şi
securitate a muncii şi de P.S.I
şi I.S.U. pentru toate tipurile
de activităţi desfăşurate în
cadrul unităţii de învăţământ.

Respectă prevederile regulamentului intern (R.I.).
Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă din unitate de P.S.I.
si I.S.U.
Redactează formele de angajare a personalului din punct de vedere al
sănătăţii şi securităţii în muncă.
Propune anual  şi la fiecare  angajare controlul medical al angajaţilor din
punctul de vedere al sănătăţii în muncă.

6. CONDUITA PROFESIONALĂ

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

6.1.
Manifestarea atitudinii morale
şi civice (limbaj, ţinută,
respect şi comportament)

Foloseşte un limbaj adecvat, cordial în relaţiile cu factorii ierarhici
superiori, părinţii şi partenerii economici şi sociali ai şcolii.
Manifesta atenţie faţă de toate persoanele străine care vin în şcoală
indiferent în ce calitate se prezintă acestea.
Are o atitudine politicoasa atat fata de colegi, cat si fata de persoanele cu
care vine în contact în cadrul şcolii.
Evită orice conflict din unitate.

6.2.
Respectarea şi promovarea
deontologiei profesionale.

Să respecte demnitatea fiecarei persoane şi să promoveze integritatea,
transparenţa, egalitatea în drepturi, parteneriatul intelectual şi cooperarea,
indiferent de opiniile politice sau de credinţele religioase.
Să îndeplinească cu profesionalism, obiectivitate, onestitate şi loialitate
atribuţiile care-i revin
Încurajează disciplina muncii personalului din subordine.
Respectă normele de securitate şi sănătate în muncă şi normele privind
apărarea şi stingerea incendiilor;
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
Respectă prevederile Codului muncii, a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar şi a
Regulamentului Intern;
Respectă disciplina în muncă.
În conformitate cu prevederile  OMEN  nr. 5144/26.09.2013 cu privire la
strategia anticorupţie în sectorul educaţional, OMEN  nr. 5113/15.12.
2014 pentru aprobarea  Metodologiei privind  managementul  riscurilor
de corupţie în cadrul  M.E.N. şi al instituţiilor şi unităţilor subordonate/
coordonate a căror activitate vizează  învăţământul preuniversitar, sunt
interzise: -colectarea de fonduri   de la elevi sau de la părinţii acestora
pentru cadouri sau pentru protocolul destinat  cadrelor didactice antrenate
în organizarea şi desfăşurarea  unor activităţi  de evaluare ( examene şi
evaluări naţionale,  olimpiade, alte concursuri şcolare, etc.);
-folosirea traficului de influenţă şi favoritismul  în rezolvarea unor
probleme specifice postului;
-repartizarea preferențiată a burselor sociale sau altor forme de ajutor
social elevilor;
-condiționarea eliberării adeverințelor de orice tip  sau a altor acte
administrative elevilor, salariaților, foștilor salariați sau unor instituții a
unor sume de bani sau cadouri.

II. ALTE ATRIBUŢII

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi
alte sarcini privind activitatea de secretariat repartizate de angajator, precum şi să respecte  normele,
procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de P.S.I. şi I.S.U., în condiţiile legii:

II.1. OBLIGAŢII ŞI DREPTURI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN
MUNCĂ

Angajatul va desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare sau
îmbolnăvire profesională persoana proprie, elevii sau alţi angajaţi în conformitate cu pregătirea şi
instruirea în domeniul protecţiei muncii primită de la angajatorul său.
În acest scop angajatul are următoarele obligaţii:
a) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurilor de aplicare a

acestora ;
b) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de producţie şi

învăţare;
c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate al

echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
d) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care

constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională ;
e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă in cel mai scurt timp posibil accidentele de

muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi;
f) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze de

îndată conducătorul locului de muncă;
g) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de accidentare

sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul de producţie ;
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h) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru care a fost
acordat ;

i) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucratorul cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar pentru a da angajatorului posibilitatea să se asigure că
toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitate şi sănătate la
locul de muncă ;

j) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucratorul cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritatea
competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale ;

k) să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în domeniul
protecţiei muncii.
Angajatul nu poate fi implicat în nici o situaţie în costurile financiare ale măsurilor de prevenire

referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă.
Angajatul are dreptul să ceară angajatorului să ia măsurile cele mai potrivite şi are dreptul să prezinte

acestuia propunerile lui de măsuri pentru eliminarea sau reducerea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire
profesională.

În caz de pericol iminent, angajatul poate lua, în lipsa şefului ierarhic superior, măsurile care se
impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajaţi.

Angajatul în caz de pericol iminent, părăseşte locul de muncă si nu trebuie să fie supus la nici un
prejudiciu din partea angajatorului. Trebuie să fie protejat împotriva oricăror consecinţe defavorabile şi
injuste. Fac excepţie cazurile unor acţiuni nejustificate sau ale unor neglijenţe grave ale angajatului.

II.2. OBLIGAŢII   ŞI   DREPTURI PRIVIND   APĂRAREA  ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR

Angajatul este obligat să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare împotriva
incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul.

În acest scop angajatul are următoarele obligaţii:
a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor si a situatiilor de urgenta, stabilite

de legislatia in vigoare;
b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva

incendiilor, puse la dispoziţie de administrator, conducătorul instituţiei;
c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le organizează sau

le desfăşoară;
d) să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al conducatorului unitatii, al

proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de
transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare;

e) să aducă la cunoştinţa administratorului, conducătorului instituţiei, după caz, orice defecţiune tehnică
ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu;

f) să utilizeze instalaţiile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi a celor
date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;

g) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de
apărare împotriva incendiilor;

h) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de
apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu,
precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;

i) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducatorul unitatii, după caz, respectiv cu cadrul tehnic
specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor
de apărare împotriva incendiilor;

j) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui
pericol iminent de incendiu;
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k) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la
producerea incendiilor.

Angajatul care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţă
şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului.

În cazul în care anunţul de incendiu s-a făcut cu rea-credinţă, fără motiv întemeiat, autorul
răspunde contravenţional sau penal, potrivit legii, şi suportă cheltuielile ocazionate de deplasarea forţelor
de intervenţie.

II.3. Este responsabil/membru în diverse comisii care funcţionează în unitatea de învăţământ:
II.4. Alte responsabilităţi:

- Răspunde de păstrarea dosarelor personale ale salariaţiilor;
- Răspunde de sigiliul şcolii;
- Răspunde de arhiva unităţii şcolare;
- Răspunde de completarea şi păstrarea documentelor şcolare.

III.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, Secretar-șef,

3.5. Fişa cadru a postului pentru secretar

1. Numele  şi prenumele:
2. Studii/Specializarea: Denumirea postului: Secretar şcoală I A - M Secretar şcoală-Poziţia

în COR : 334005
3. Decizia de numire:
4. Încadrarea:
5. Cerinţe:

6.1 -studii:
6.2 -studii specifice postului:
6.4 -vechime:

6. Relatii profesionale:
7.4 -ierarhice de subordonare: este subordonată directorului, directorului adjunct şi

secretarului-şef al unităţii de învăţământ;
7.5 -de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de

învăţământ;
7.6 -de reprezentare a unităţii şcolare: în relaţia cu alte instituții

I. ATRIBUTII SPECIFICE POSTULUI:

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

1.1.
Respectarea planurilor
manageriale ale şcolii.

Elaborarea planului managerial al compartimentului secretariat pe
baza activităţii şcolare anuale, al specificului şi particularităţilor
unităţii şcolare împreună cu secretarul-şef al unităţii.
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1.2.
Implicarea în proiectarea
activităţii şcolii, la nivelul
compartimentului.

Vine în sprijinul desfăşurării activităţii cu metode de lucru noi,
care să îmbunătăţească activitatea compartimentului.
Se implică direct în buna desfăşurare a activităţii din
compartimentul secretariat.

1.3.
Realizarea planificării
calendaristice a
compartimentului.

Întocmeşte împreună cu secretarul-şef  un plan de muncă anual şi
pe semestre care să vină în sprijinul activităţii.

1.4.
Cunoaşterea şi aplicarea
legislaţiei în vigoare.

Se preocupă de procurarea şi păstrarea documentelor privind
legislaţia şcolară (legi, decrete, hotărâri, ordine, regulamente,
instrucţiuni).

1.5.
Folosirea tehnologiei
informatice în proiectare.

Verificarea zilnică a e-mailului şi a diferitelor programe
informatice puse la dispoziţie de I.S.J. Cluj.
Redacteaza toate documentele de proiectare folosind resursele
T.I.C.
Utilizeaza produsele software din dotarea unitatii in procent de
peste 60% din timpul de munca, intocmind diverse situatii
necesare procesului instructiv-educativ si activitatilor de
secretariat.

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

2.1 Organizarea documentelor
oficiale.

Asigură înscrierea elevilor în învăţământul liceal, clasa a IX-a liceu
zi si seral, clasele a XI-a liceu seral, anul I şcoală postliceală, clasa
a IX-a şcoală profesională zi etc., verificând legalitatea
documentelor depuse la dosar şi completarea acestuia cu actele
necesare.
Asigură înscrierea elevilor repartizaţi de către Consiliul de
Administraţie prin transferuri şcolare, verificând legalitatea
documentelor depuse la dosar şi completarea acestuia cu actele
necesare.
Verifică documentele din dosarele elevilor, răspunde de păstrarea
lor în bune condiţii până la terminarea perioadei de şcolarizare.
Ţine o evidenţă strictă a mişcării elevilor (veniţi, retrasi, transferaţi,
exmatriculati etc.) operand înregistrările aferente în documentele de
evidenţă şcolară.
Întocmeşte, solicită şi transmite în timp util situaţiile şcolare ale
elevilor transferaţi de sau la altă unitate şcolară.
Întocmeşte listele cu elevii corigenţi, repetenţi, situaţii şcolare
neîncheiate la sfârşit de semestru şi  an şcolar.
Întocmeşte corespondenţa cu familiile acestora.
Coordonează activitatea de colectare de date privind situaţiile
statistice de început de an şcolar, sfârşit de semestru, sfârşit de an
şcolar.
Participă la pregătirea logisticii în vederea desfăşurării în bune
condiţii a examenelor ce se desfăşoară la nivelul unităţii (admitere,
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
corigenţe, absolviri, bacalaureat etc.).

2.2.
Asigură ordonarea şi
arhivarea documentelor
unităţii.

Participă la arhivarea documentelor ce urmează a fi inventariate în
arhiva unităţii.

2.3.

Gestionarea  documentelor
pentru resursa  umană  a
unităţii (cadre didactice,
personal didactic auxiliar si
personal nedidactic).
Înregistrarea si prelucrarea
informatică periodică a
datelor în programele de
salarizare şi REVISAL.

Întocmeşte si raspunde de corectitudinea pontajelor lunare pentru
cadre didactice, personalul didactic auxiliar si nedidactic

2.4.
Întocmirea şi actualizarea
documentelor de studii ale
elevilor.

Întocmeşte şi eliberează adeverinţele de autentificare a foilor
matricole şi a diplomelor de studii eliberate absolvenţilor, pe bază
de cerere.
Înmatriculează în registrul matricol toţi elevii, completează
situaţiile şcolare prin trecerea lor din cataloagele şcolare în
registrele matricole, trece din cataloagele de examen de corigenţe
mediile obţinute de elevi în registrele matricole.
Întocmeşte registrul de înscriere al elevilor pe care îl actualizează
permanent.
Întocmeşte şi eliberează la cerere diferite adeverinţe, solicitate de
absolvenţi sau elevii unităţii.
Pastreaza in securitate documentele de secretariat, actele de studii
completate, registrele matricole, registrele de evident  actelor de
studii, registrele de evidenta elevilor etc.care sunt in subgestiune
Intocmeste si elibereaza documente scolare: foi matricole,
portofolii, planuri de invatamant, etc. precum şi adeverinţele de
studii pentru elevii transferaţi la alte unităţi şcolare, adeverinţe de
autentificare a elevilor care sunt transferaţi în străinătate etc.
Eliberează actele de studii pentru absolvenţii şcolii (diplome de
bacalaureat, certificate de absolvire a nivelului certificate de
absolvire a nivelului 1, 2, 3, 4, 3+ şi 5 de competenţe profesionale,
certificate de absolvire a ciclului inferior al liceului, certificate de
absolvire a liceului, etc.) imediat dupa susţinerea examenelor sau
finalizarea unei forme de învăţământ.

2.5. Alcătuirea de proceduri.
Participă la alcătuirea de proceduri operaţionale specifice
compartimentului secretariat, venind în sprijinul îmbunătăţirii
acestora.
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3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

3.1.
Asigurarea fluxului
informaţional al
compartimentului.

Transmite compartimentului căreia i se adresează fiecare
corespondenţă şi o aduce la cunoştinţă de îndată directorului unităţii
şi compartimentului destinatar.
Răspunde de popularizarea, împreună cu profesorii diriginţi,
directorul şcolii, a tuturor normelor legislative şcolare în vigoare,
elevilor, părinţilor, cadrelor didactice şi personalului didactic-
auxiliar şi nedidactic din şcoală.
Răspunde în termenele stabilite tuturor solicitărilor venite fie din
partea personalului din şcoală cât şi de la alţi parteneri cu care vine
în contact.
Transmite toate situaţiile solicitate de forurile superioare.
Mentine evidenta primirii corespondentei, a faxurilor, e-mailurilor
si indosarierea lor in bibliorafturi.
Întocmeşte baza de date a elevilor din şcoală ai căror părinţi sunt
plecaţi în străinătate.
Întocmeşte, la solicitarea I.S.J. Cluj, situaţia elevilor existenţi în
şcoală în vederea acordării alocaţiei de stat pentru copii şi a
alocaţiei complementare conform legislaţiei în vigoare.

3.2.
Raportarea periodică pentru
conducerea instituţiei.

Aduce la cunoştinţă conducerii şcolii toate situaţiile şi problemele
serviciului secretariat, periodic şi vine cu iniţiativă în rezolvarea
acestora.
Realizează împreună cu secretarul-şef  raportul anual al activităţii
serviciului secretariat şi îl aduce la cunoştinţă directorului unităţii

3.3.
Asigurarea transparenţei
deciziilor din
compartiment.

Aduce la cunoştinţă tuturor destinatarilor deciziile elaborate în
compartiment şi aprobate de director precum şi toate notele de
serviciu personalului din unitate.

3.4.
Evidenţa, gestionarea şi
arhivarea documentelor.

Participă  anual la  inventarierea documentelor din compartiment,
conform nomenclatorului arhivistic, şiaprobat de director, îl
transmite la Direcţia  Judeţeană a Arhivelor Naţionale, sub
îndrumarea secretarului–şef al unităţii

3.5.
Asigurarea intefeţei privind
comunicarea cu beneficiarii
direcţi şi indirecţi.

Are relaţii principiale cu toţi solicitanţii cu care vine în contact.
Aduce la cunoştinţă beneficiarilor termenele de primire a
solicitărilor şi se încadrează în acest termen în vederea rezolvării
situaţiilor.
Comunică cu tot personalul unităţii, elevi, părinţi cu privire la orice
situaţie neprevăzută apărută.
Contribuie specific la organizarea şi desfăşurarea absolvirilor,
admiterea în liceu a absolvenţilor claselor a VIII-a, corigenţe,
olimpiade şcolare, etc.
Asigură legătura unităţii şcolare cu I.S.J. Cluj, alte unităţi de
învăţământ, etc. prin telefon, fax, e-mail.
Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor
conflictuale conform Art. 89 alin. 2 din Legea 272/2004 privind
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată-“Orice
persoană fizică sau juridică, precum şi copilul pot sesiza direcţia
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din
judeţul/sectorul de domiciliu să ia măsurile corespunzătoare pentru
a-l proteja împotriva oricăror forme de violenţă, inclusiv violenţă
sexuală, vătămătoare sau de abuz fizic sau mental, de rele
tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenţă”.
Orice persoană care, prin natura profesiei sau ocupaţiei sale,
lucrează direct cu un copil şi are suspiciuni în legatură cu existenţa
unei situaţii de abuz sau de neglijare a acestuia este obligată să
sesizeze serviciul public de asistenţă socială sau direcţia generală
de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază teritorială a
fost identificat cazul respectiv (conform Art. 96 alin.1 din Legea
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului).

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

4.1.
Nivelul şi stadiul propriei
pregătiri profesionale.

Manifestă interes în îmbunătăţirea activităţii compartimentului
secretariat şi stabileşte corect nevoile proprii de dezvoltare
profesională.

4.2.
Formare profesională şi
dezvoltare în carieră.

Participă activ la cursuri de formare organizate de terţi parteneri cu
privire la gestionarea resurselor umane din instituţia şcolară (I.T.M.,
C.C.D., etc.).
Se preocupă de permanenta perfecţionare şi îmbunătăţire a pregătirii
profesionale, în vederea aplicării corecte şi complete a reformei
învăţământului.

4.3.
Participarea permanentă la
instruirile organizate de
IS.J.

Participă la cursurile de perfecţionare, instructaje, consfătuiri
organizate de Inspectoratul Scolar Judetean Cluj

5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA
IMAGINII ŞCOLII.

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

5.1.

Planificarea activităţii
compartimentului  prin
prisma dezvoltării
instituţionale şi promovarea
imaginii şcolii.

Tehnoreadactează toate situaţiile, corespondenta scolii, care apare
de-a lungul anului şcolar, precum şi cele care au ca obiect capitolul
„elevi”.
Contribuie la promovarea imaginii şcolii prin consolidarea unei
relaţii bazate pe respect şi asigurarea unui climat corespunzător
principiilor educaţiei.
Utilizează toate mijloacele de care dispune în vederea promovării
unităţii şi contribuie cu propuneri în redactarea ofertei educaţionale.
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

5.2.

Asigurarea permanentă a
legăturii cu reprezentanţii
comunităţii locale privind
activitatea
compartimentului.

Asigură legătura permanentă a instituţiei cu comunităţile locale,
aducând la cunoştinţă conducătorului unităţii toată corespondenţa
desfăşurată şi răspunde de asigurarea în termenele stabilite a feed-
back-ului cu acesti factori externi.

5.3.

Îndeplinirea altor atribuţii
dispuse de şeful ierarhic
superior şi/sau directorul
care pot rezulta din
necesitatea derulării în bune
condiţii a atribuţiilor aflate
în sfera sa de
responsabilitate.

Primeşte dosarele    pentru acordarea de burse şcolare, ajutor
financiar Euro 200, etc.
Întocmeşte diverse situaţii necesare procesului instructiv-educativ
şi activităţilor de secretariat.
Întocmeşte lunar situatiile cu elevii care pierd, sau castiga dreptul la
alocatie de stat conform legislaţiei în vigoare  şi le depune la ISJ
Cluj.
Utilizeaza produsele software din dotarea unitatii in procent de
peste 50% din timpul de munca, intocmind diverse situatii necesare
procesului instructiv-educativ si activitatilor de secretariat.

5.4.

Respectarea normelor, ROI,
procedurilor de sănătate şi
securitate a muncii şi de
P.S.I şi I.S.U. pentru toate
tipurile de activităţi
desfăşurate în cadrul
unităţii de învăţământ.

Respectă prevederile regulamentului intern (R.I.).
Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă din unitate de
P.S.I. si I.S.U.
Participa la instructajele generale si periodice ale angajatilor.

6. CONDUITA PROFESIONALĂ

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

6.1.

Manifestarea atitudinii
morale şi civice (limbaj,
ţinută, respect şi
comportament)

Foloseşte un limbaj adecvat, cordial în relaţiile cu factorii ierarhici
superiori, părinţii şi partenerii economici şi sociali ai şcolii.
Manifesta atenţie faţă de toate persoanele străine care vin în şcoală
indiferent în ce calitate se prezintă acestea.
Are o atitudine politicoasa atat fata de colegi, cat si fata de
persoanele cu care vine în contact în cadrul scolii.
Evită orice conflict din unitate.

6.2.
Respectarea şi promovarea
deontologiei profesionale.

Să respecte demnitatea fiecarei persoane şi să promoveze
integritatea, transparenţa, egalitatea în drepturi, parteneriatul
intelectual şi cooperarea, indiferent de opiniile politice sau de
credinţele religioase.
Să îndeplinească cu profesionalism, obiectivitate, onestitate şi
loialitate atribuţiile care-i revin
Respectă normele de securitate şi sănătate în muncă şi normele
privind apărarea şi stingerea incendiilor;
Respectă prevederile Codului muncii, a Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul
Preuniversitar şi a Regulamentului Intern;
Respectă disciplina în muncă.
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
În conformitate cu prevederile  OMEN  nr. 5144/26.09.2013 cu
privire la  strategia anticorupţie în sectorul educaţional, OMEN  nr.
5113/15.12. 2014 pentru aprobarea  Metodologiei privind
managementul  riscurilor de corupţie în cadrul  M.E.N. şi al
instituţiilor şi unităţilor subordonate/ coordonate a căror activitate
vizează  învăţământul preuniversitar, sunt interzise: -colectarea de
fonduri   de la elevi sau de la părinţii acestora  pentru cadouri sau
pentru protocolul destinat  cadrelor didactice antrenate  în
organizarea şi desfăşurarea  unor activităţi  de evaluare (examene şi
evaluări naţionale,  olimpiade, alte concursuri şcolare etc.);
-folosirea traficului de influenţă şi favoritismul  în rezolvarea unor
probleme specifice postului;
-repartizarea preferențiată a burselor sociale sau altor forme de
ajutor social elevilor;
-condiționarea eliberării adeverințelor de orice tip  sau a altor acte
administrative elevilor, salariaților, foștilor salariați sau unor
instituții a unor sume de bani sau cadouri.

II. ALTE ATRIBUŢII

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să
îndeplinească şi alte sarcini privind activitatea de secretariat repartizate de angajator, precum şi
să respecte  normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de P.S.I. şi I.S.U., în
condiţiile legii:

II.1. OBLIGAŢII ŞI DREPTURI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN
MUNCĂ

Angajatul va desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare
sau îmbolnăvire profesională persoana proprie, elevii sau alţi angajaţi în conformitate cu
pregătirea şi instruirea în domeniul protecţiei muncii primită de la angajatorul său.

În acest scop angajatul are următoarele obligaţii:
l) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurilor de

aplicare a acestora ;
m) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de

producţie şi învăţare;
n) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de

securitate al echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste
dispozitive;

o) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă
situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională ;

p) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă in cel mai scurt timp posibil
accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi;

q) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să
informeze de îndată conducătorul locului de muncă;
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r) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul
de producţie ;

s) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru
care a fost acordat ;

t) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucratorul cu atribuţii specifice în domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar pentru a da angajatorului posibilitatea să se
asigure că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru
securitate şi sănătate la locul de muncă ;

u) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucratorul cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de
autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale ;

v) să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în
domeniul protecţiei muncii.
Angajatul nu poate fi implicat în nici o situaţie în costurile financiare ale măsurilor de

prevenire referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă.
Angajatul are dreptul să ceară angajatorului să ia măsurile cele mai potrivite şi are dreptul să

prezinte acestuia propunerile lui de măsuri pentru eliminarea sau reducerea riscurilor de
accidentare şi îmbolnăvire profesională.

În caz de pericol iminent, angajatul poate lua, în lipsa şefului ierarhic superior, măsurile care
se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajaţi.

Angajatul în caz de pericol iminent, părăseşte locul de muncă si nu trebuie să fie supus la nici
un prejudiciu din partea angajatorului. Trebuie să fie protejat împotriva oricăror consecinţe
defavorabile şi injuste. Fac excepţie cazurile unor acţiuni nejustificate sau ale unor neglijenţe
grave ale angajatului.

II.2. OBLIGAŢII   ŞI   DREPTURI   PRIVIND   APĂRAREA  ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR

Angajatul este obligat să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare
împotriva incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi
mediul.

În acest scop angajatul are următoarele obligaţii:
l) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor si a situatiilor de urgenta,

stabilite de legislatia in vigoare;
m) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea

împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator, conducătorul instituţiei;
n) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le

organizează sau le desfăşoară;
o) să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al conducatorului unitatii, al

proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului
de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare;

p) să aducă la cunoştinţa administratorului, conducătorului instituţiei, după caz, orice defecţiune
tehnică ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu;

q) să utilizeze instalaţiile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi
a celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;

r) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor
de apărare împotriva incendiilor;
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s) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare
împotriva incendiilor;

t) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducatorul unitatii, după caz, respectiv cu cadrul
tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea
realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

u) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei
oricărui pericol iminent de incendiu;

v) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă,
referitoare la producerea incendiilor.

Angajatul care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de
urgenţă şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului.

În cazul în care anunţul de incendiu s-a făcut cu rea-credinţă, fără motiv întemeiat,
autorul răspunde contravenţional sau penal, potrivit legii, şi suportă cheltuielile ocazionate de
deplasarea forţelor de intervenţie.

II.3. ESTE RESPONSABIL/MEMBRU în diverse comisii care funcţionează în unitatea de
învăţământ:

-Comisia de verificare a documentelor şcolare şi a actelor de studii-membru
-Comisia driginţilor-secretar
II.4. RESPONSABILITATI:
- Răspunde de completarea şi păstrarea documentelor şcolare din subgestiune;
- Răspunde de completarea şi păstrarea documentelor privind alocaţiile de stat pentru elevi.
III. 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, Secretar,

3.6. Fişa cadru a postului pentru Administrator financiar

1. Numele si prenumele:
2. Studii/Specializarea:
3. Denumirea postului: Contabil şef/Administrator financiar – I(S),

Poziţia în COR : 263111
4. Decizia de numire:
5. Încadrarea:
6. Cerinţe:

6.3 -studii:
6.4 -studii specifice postului:

7. -vechime:
8. Relaţii profesionale:

7.7 ierarhice de subordonare: este subordonată directorului şi directorului adjunct al
unităţii de învăţământ;
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7.8 de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitatii de
invatamant;

7.9 de reprezentare a unităţii şcolare: în relaţia cu alte instituţii delegate de conducerea
instituţiei;

I. ATRIBUTII SPECIFICE POSTULUI:

5. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

1.1
Respectarea planurilor
manageriale ale şcolii

Cunoaşte planurile manageriale ale şcolii şi le respectă în vederea
operaţionalizării eficiente a activităţii în compartimentul pe care îl
reprezintă

1.2
Implicarea în proiectarea
activităţii şcolii, la nivelul
compartimentului financiar

Se implică nemijlocit la proiectarea activităţii din şcoală împreună
cu directorul şcolii în vederea stabilirii necesităţilor unităţii din
punct de vedere financiar-contabil şi al dotărilor bazei logistice şi
materiale a acesteia.

1.3
Cunoaşterea şi aplicarea
legislaţiei în vigoare

Se implică activ în achiziţionarea de programe software în domeniul
legislativ.
Se preocupă de achiziţionarea de software în vederea achiziţionării
legislaţiei în vigoare şi a altor documente care vin în sprijinul muncii din
compartimentul contabilitate.

1.4
Folosirea tehnologiei
informatice în proiectare

Are abilităţi de operare PC şi le foloseşte în redactarea tuturor
documentelor de proiectare folosind resursele T.I.C.  Utilizează
produsele software din dotarea unitatii in procent de peste 50% din
timpul de munca, intocmind diverse situatii necesare procesului
instructiv-educativ si activitatilor de contabilitate.

6. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

2.1. Organizarea activităţilor

Angajează unitatea şcolară, alături de director, în orice acţiune
patrimonială.
Întocmeşte planurile de venituri şi cheltuieli bugetare,
extrabugetare la termenele şi în condiţiile stabilite de lege.
Întocmeşte acte justificative şi documente contabile cu respectarea
formularelor şi regulilor de alcătuire şi completare în vigoare.

2.1. Organizarea activităţilor

Organizează şi exercită viza de control financiar preventiv în
conformitate cu prevederile legale.
Întocmeşte împreună cu conducerea şcolii planuri de venituri şi
cheltuieli bugetare, extrabugetare, la termenele si in conditiile
stabilite de lege.
Întocmeşte corespondenta privind virările, transferurile,
deblocările de credite şi necesarul de credite suplimentare.
Urmăreşte încadrarea strict în creditele aprobate pe toate
coordonatele clasificaţiei bugetare.
Întocmeşte formele pentru efectuarea încasărilor şi plaţilor în
numerar sau prin conturi bancare.
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

2.2.

Înregistrarea şi prelucrarea
informatică periodică a
datelor în programele de
contabilitate

Se preocupă permanent de înregistrarea şi prelucrarea periodică a
datelor în programele de contabilitate.
Ţine evidenţa financiar-contabilă într-oază de date electronică.
Organizează şi selectează din sistemul electronic naţional (SEAP)
produsele care se vor achiziţiona conform referatelor aprobate.
Răspunde de asigurarea fluxului financiar în programul de salarii
Edusal al MEN conform legislaţiei în vigoare.

2.3. Monitorizarea activităţii

Urmăreşte aplicarea şi respectarea tuturor dispoziţiilor legale
privind salarizarea şi drepturile personalului didactic, didactic
auxiliar şi nedidactic, întocmeşte formele pentru efectuarea
încasărilor şi plăţilor în numerar sau prin conturi bancare, pentru
urmărirea debitorilor şi creditorilor.
Înregistrează toate operaţiunile de la bugetele locale (salarii şi
cheltuieli material), buget de stat (burse, cheltuieli de transport,
programul 100 euro, examene) autofinanţare, venituri proprii.

2.4.

Consilierea/îndrumarea şi
controlul periodic al
personalului care
gestionează valori materiale

Primeşte, verifică si operează în fişele analitice şi sintetice
obiectele de inventar la nivel de şcoală, surse de finanţare.
Aproba pe bază de referat de necesitate, materiale de întreţinere
consumabile;
Instruieşte şi controlează periodic personalul care gestionează
valori materiale.
Organizează inventarierea valorilor materiale  şi băneşti,
instruieşte şi controlează personalul unităţii în vederea efectuării
corecte a operaţiunii de inventariere.
Coordonează şi verifică activitatea desfăşurată la casieria unităţii.
Verifică centralizatorul de inventariere, documentaţia de transfer şi
casarea bunurilor.
Verifică şi regularizează diferenţele de inventar şi le înregistrează
în evidenţele contabile.
Constituie contracte de garanţie pentru gestionari şi urmăreşte
modul de formare al garanţiilor materiale.
Întocmeşte şi executa, împreună cu secretara, planurile de salarii în
conformitate cu statul de funcţii al unităţii.
Urmăreşte, împreună cu administratorul de patrimoniu, modul de
aprovizionare şi distribuire a materialelor în şcoală.
Realizează balanţele sintetice lunare pe calculator pentru bugetul
local, venituri proprii şi sponsorizări şi le înaintează la primărie.
Întocmeşte, împreună cu administratorul de patrimoniu, balanţa
analitica trimestrială pentru obiecte le de inventar, anual pentru
mijloacele fixe şi lunar pentru materiale şi ambalaje.
Întocmeşte fişe cu materialele aprovizionate.
Întocmeşte, pentru fiecare gestionar, fişa cu garanţiile materiale, şi
lunar, întocmeşte balanţa analitică cu soldurile acestora.
Întocmeşte, împreună cu administratorul de patrimoniu, fişe pentru
fiecare obiect de inventor sau mijloc fix;
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
Înregistrează, lunar, consumurile de materiale în baza bonurilor de
consum

2.5. Alcătuirea de proceduri

Elaborează şi actualizează periodic proceduri operaţionale pentru
compartimentul financiar-contabil, le aduce la cunoştinţă
directorului unităţii şi le comunică comisiei CEAC, adaptându-le
la nevoile unităţii şcolare.
Aduce la cunoştinţă personalului din subordine conţinutul
procedurilor operaţionale.

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

3.1.
Asigurarea fluxului
informaţional al
compartimentului

Organizează circuitul documentelor contabile şi înregistrarea lor în
mod cronologic şi sistematic în evidenţa contabilă.
Întocmeşte dările de seamă contabile şi cele statistice, precum şi
contul de execuţie bugetară.
Fundamentează necesarul de credite având în vedere necesităţile
unităţii.

3.2.
Raportarea periodică pentru
conducerea instituţiei

Se preocupă permanent de aducerea la cunoştinţă a tuturor
activităţilor din serviciul contabilitate.
Cere avizul şi aprobarea directorului unităţii pentru toate
propunerile privind componenţa comisiilor de recepţie pentru toate
bunurile intrate în unitate prin dotări de la buget, din autofinanţare,
donaţii, etc. şi a comisiei de casare.
Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor
conflictuale conform Art. 89 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată - “Orice
persoană fizică sau juridică, precum şi copilul pot sesiza direcţia
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din
judeţul/sectorul de domiciliu să ia măsurile corespunzătoare pentru
a-l proteja împotriva oricăror forme de violenţă, inclusiv violenţă
sexuală, vătămătoare sau de abuz fizic sau mental, de rele
tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenţă”.
„Orice persoană care, prin natura profesiei sau ocupaţiei sale,
lucrează direct cu un copil şi are suspiciuni în legatură cu existenţa
unei situaţii de abuz sau de neglijare a acestuia este obligată să
sesizeze serviciul public de asistenţă socială sau direcţia generală
de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază teritorială a
fost identificat cazul respectiv”, conform Art. 96 alin.1 din Legea
nr.  272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

3.3.
Asigurarea transparenţei
deciziilor din compartiment

Duce la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială,
disciplinară şi administrativă a salariaţilor.

3.4. Evidenţa, gestionarea şi Clasează şi păstrează toare actele justificative de cheltuieli,
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
arhivarea documentelor documente contabile, fişele, balanţele de verificare şi răspunde de

activitatea financiar- contabilă.

3.5.
Asigurarea interferţei
privind licitaţiile sau
încredinţările directe

Coordonează activitatea de achiziţii conform Ordonantei de
Urgenta nr. 34 din 19 aprilie 2006 cu modificarile si completarile
ulterioare, H.G. nr. 925/2006 şi Legea nr. 98 din 19 mai 2016
privind achiziţiile publice.

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

4.1.
Nivelul şi stagiul propriei
pregătiri profesionale

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

4.2.
Formare profesională şi
dezvoltare în carieră

Participarea la cursuri şi programe de formare specifice postului pe
care este încadrată.
Se preocupă de propria dezvoltare profesională şi manifestă interes
în cunoaşterea legislaţiei în vigoare.

4.3.
Coordonarea personalului
din subordine privind
managementul carierei.

Manifestă interes pentru îndrumarea personalului din subordine în
efectuarea de cursuri de perfecţionare în vederea dezvoltării
profesionale şi îi încurajează în acest sens.
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.

4.4.
Participarea la instruirile
organizate de inspectoratul
şcolar

Participă la toate instruirile şi cursurile de perfecţionare,
instructajele propuse de I.S.J. Cluj.

5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA
IMAGINII ŞCOLII.

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

5.1.
Planificarea bugetară prin
prisma dezvoltării
instituţionale şi promovarea
imaginii şcolii

Întocmeşte lunar balanţele analitice la obiectele de inventar şi
mijloace fixe.
Verifică legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume, în limitele de
competenţă stabilite de lege.
Verifică documentele privind închirierea spaţiilor temporar
disponibile şi verifică încasarea chiriilor conform contractelor.

5.2.

Asigurarea permanentă a
legăturii cu  reprezentanţii
comunităţii locale privind
activitatea
compartimentului

Transmite în termenul stabilit toate situaţiile către Consiliul local şi
I.S.J. Cluj şi comunică cu aceste instituţii cu privire la activitatea
compartimentului financiar pe care il conduce.

5.2. Asigurarea permanentă a Stabileşte obligaţiile către bugetul statului şi asigură vărsarea
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
legăturii cu  reprezentanţii
comunităţii locale privind
activitatea
compartimentului

sumelor respective în termenele stabilite.

Efectuează demersurile pentru fondurile necesare plăţii salariilor şi
pentru celelalte acţiuni finanţate de la bugetul de stat sau local.

5.3.

Îndeplinirea altor atribuţii
dispuse de şeful ierarhic
superior şi/sau directorul,
care pot rezulta din
necesitatea derulării în
bune condiţii a atribuţiilor
aflate în sfera sa de
responsabilitate

Urmăreşte încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate
coordonatele clasificaţiei bugetare.
Verifică statele de plată, indemnizaţiiile de concediu de odihnă,
concediu medical, statele de plată a burselor, etc.
Întocmeşte lunar, balanţa sintetică de verificare pe solduri şi rulaje,
pe surse de finanţare.
Primeşte şi execută formele de proprire şi asigură realizarea
titlurilor executorii în condiţii legale.
Întocmeşte OP-uri pentru furnizori.
Efectuează punctajul lunar la gestiunea de material.
Valorifică si centralizează listele de inventar anuale ale
patrimoniului

5.4.

Respectarea normelor,
procedurilor de sănătate şi
securitate a muncii, de PSI
şi ISU pentru toate tipurile
de activităţi desfăşurate în
cadrul unităţii de
învăţământ.

Respectă întocmai legislaţia muncii şi legislaţia şcolară, normele de
protecţia muncii.

Evită în spaţiul şcolii dispute şi relaţii neprincipiale cu alţi colegi.

Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă din unitate,
P.S.I. si  I.S.U.

6. CONDUITA PROFESIONALĂ.

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

6.1.
Manifestarea atitudinii
morale şi civice (limbaj,
ţinută, respect şi
comportament)

Foloseşte un limbaj adecvat, cordial în relaţiile cu factorii ierarhici
superiori, părinţii şi partenerii economici şi sociali ai şcolii.
Manifesta atenţie faţă de toate persoanele străine care vin în şcoală
indiferent în ce calitate se prezintă acestea.
Are o atitudine politicoasa atat fata de colegi, cat si fata de
persoanele cu care vine în contact în cadrul scolii.
Evită orice conflict din unitate.

6.2. Respectarea şi promovarea
deontologiei profesionale.

Să respecte demnitatea fiecarei persoane şi să promoveze
integritatea, transparenţa, egalitatea în drepturi, parteneriatul
intelectual şi cooperarea, indiferent de opiniile politice sau de
credinţele religioase.
Să îndeplinească cu profesionalism, obiectivitate, onestitate şi
loialitate atribuţiile care-i revin
Respectă normele de securitate şi sănătate în muncă şi normele
privind apărarea şi stingerea incendiilor;
Respectă prevederile Codului muncii, a Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul
Preuniversitar şi a Regulamentului Intern;
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
Respectă disciplina în muncă.
În conformitate cu prevederile  OMEN  nr. 5144/26.09.2013 cu
privire la  strategia anticorupţie în sectorul educaţional, OMEN  nr.
5113/15.12. 2014 pentru aprobarea  Metodologiei privind
managementul  riscurilor de corupţie în cadrul  M.E.N. şi al
instituţiilor şi unităţilor subordonate/ coordonate a căror activitate
vizează  învăţământul preuniversitar, sunt interzise: -colectarea de
fonduri   de la elevi sau de la părinţii acestora  pentru cadouri sau
pentru protocolul destinat  cadrelor didactice antrenate  în
organizarea şi desfăşurarea  unor activităţi  de evaluare (examene şi
evaluări naţionale,  olimpiade, alte concursuri şcolare, etc.);
-folosirea traficului de influenţă şi favoritismul  în rezolvarea unor
probleme specifice postului;
-condiționarea reparațiilor mobilierului școlar / materialulu i
didactic/ de cazare / schimbare cazarmament și altor servicii de
întreținere stabilite prin fișa postului, de primirea de foloase
necuvenite de orice tip atât de la elevi, părinți cât și de la personalul
angajat.
-condiționarea accesului la fondul de car te / echipament auxiliar
(baza didactică din ateliere, laboratoare) a elevilor și personalului
didactic de obținerea unor beneficii materiale;
-condiționarea participării la achiziții de bunuri și servicii de
primirea unor sume de bani sau alte bunuri în folosul propriu.

II. ALTE ATRIBUŢII
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să

îndeplinească şi alte sarcini privind activitatea de contabilitate repartizate de angajator, precum şi
să respecte  normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile
legii.

II.1. OBLIGAŢII ŞI DREPTURI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN
MUNCĂ

Angajatul va desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare
sau îmbolnăvire profesională persoana proprie, elevii sau alţi angajaţi în conformitate cu
pregătirea şi instruirea în domeniul protecţiei muncii primită de la angajatorul său.

În acest scop angajatul are următoarele obligaţii:
a) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurilor

de aplicare a acestora ;
b) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de

producţie şi învăţare;
c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de

securitate al echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste
dispozitive;

d) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă
situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională ;
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e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă in cel mai scurt timp posibil
accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi;

f) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să
informeze de îndată conducătorul locului de muncă;

g) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la
procesul de producţie ;

h) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului
pentru care a fost acordat ;

i) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucratorul cu atribuţii specifice în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar pentru a da angajatorului
posibilitatea să se asigure că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă
riscuri pentru securitate şi sănătate la locul de muncă ;

j) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucratorul cu atribuţii în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau
cerinţe impuse de autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor
profesionale ;

k) să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în
domeniul protecţiei muncii.

Angajatul nu poate fi implicat în nici o situaţie în costurile financiare ale măsurilor de
prevenire referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă.

Angajatul are dreptul să ceară angajatorului să ia măsurile cele mai potrivite şi are dreptul să
prezinte acestuia propunerile lui de măsuri pentru eliminarea sau reducerea riscurilor de
accidentare şi îmbolnăvire profesională.

În caz de pericol iminent, angajatul poate lua, în lipsa şefului ierarhic superior, măsurile care
se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajaţi.

Angajatul în caz de pericol iminent, părăseşte locul de muncă si nu trebuie să fie supus la nici
un prejudiciu din partea angajatorului. Trebuie să fie protejat împotriva oricăror consecinţe
defavorabile şi injuste. Fac excepţie cazurile unor acţiuni nejustificate sau ale unor neglijenţe
grave ale angajatului.

II.2. OBLIGAŢII   ŞI   DREPTURI   PRIVIND   APĂRAREA  ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR

Angajatul este obligat să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare
împotriva incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi
mediul.

În acest scop angajatul are următoarele obligaţii:
a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor si a situatiilor de urgenta,

stabilite de legislatia in vigoare;
b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea

împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator, conducătorul instituţiei;
c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le

organizează sau le desfăşoară;
d) să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al conducatorului unitatii, al

proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului
de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare;
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e) să aducă la cunoştinţa administratorului, conducătorului instituţiei, după caz, orice defecţiune
tehnică ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu;

f) să utilizeze instalaţiile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi
a celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;

g) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor
de apărare împotriva incendiilor;

h) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare
împotriva incendiilor;

i) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducatorul unitatii, după caz, respectiv cu cadrul
tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea
realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

j) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei
oricărui pericol iminent de incendiu;

k) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă,
referitoare la producerea incendiilor.

Angajatul care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de
urgenţă şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului.

În cazul în care anunţul de incendiu s-a făcut cu rea-credinţă, fără motiv întemeiat,
autorul răspunde contravenţional sau penal, potrivit legii, şi suportă cheltuielile ocazionate de
deplasarea forţelor de intervenţie.

II.3. Este responsabil/membru în diverse comisii care funcţionează în unitatea de învăţământ:

-Comisia pentru implementarea sistemului de control managerial intern- membru.

-Comisia pentru proiecte şi programe educative- membru.

II.4. Alte responsabilităţi:
- Răspunde de buna gestionare a patrimoniului instituţiei ;
- Răspunde de efectuarea controlului financiar preventiv ;
- Răspunde de predarea în termen şi de calitate a lucrărilor pe care le execută.

III. 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,                                                          Administrator financiar,

3.7. Fişa cadru a postului pentru Administrator de patrimoniu
1. Numele  prenumele:
2. Studii/specializarea:
3. Denumirea postului: Administrator I - M, Administrator de patrimoniu - studii medii,

Pozitia COR:431203
4. Decizia de numire:
5. Încadrarea:
6. Cerinte:

6.1 -studii:
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6.2 -studii specifice postului
6.3 -vechime:
6.4 7.   Relaţii profesionale:

7.10 -ierarhice de subordonare: este subordonat directorului si directorului adjunct al
unităţii de învăţământ;

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

7.12 -de reprezentare a unităţii şcolare: în relaţia cu alte instituții delegate de
conducerea instituţiei

I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI:

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

1.1.

Elaborarea documentelor
de proiectare a activităţii
conform specificului
postului

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.

Realizarea planificării
activităţii de distribuire a
materialelor şi accesoriilor
necesare desfăşurării
activităţii personalului din
învăţământ

Distribuie materialele de curăţenie şi întreţinere personalului 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.

Elaborarea graficelor de
activitate pentru personalul
de îngrijire, muncitori din
unitatea de învăţământ

Întocmeşte programul de lucrul săptămânal pentru personalul
nedidactic. Stabilește cu conducerea unității programul de
funcționare al centralei termice pentru sezonul rece și programul
de furnizare a apei calde la internat;
Realizează împreună cu directorul unităţii, evaluarea anuală a
personalului subordonat.

1.4.

Elaborarea tematicii şi a
graficului de control ale
activităţii personalului din
subordine.

Verifica  procesele verbale privind predarea şi primirea serviciului
pe şcoală.
Elaborează împreună cu directorul şcolii grafice de control pentru
personalul din subordine.
Urmăreşte aplicarea şi respectarea  normelor de igienă, in cladirea
scolii si in exterior.
Ia măsurile necesare pentru a se efectua reparatii in cladirile scolii
şi la mobilierul deteriorat.

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

2.1.

Identificarea soluţiilor
optime, prin consultare cu
conducerea unităţii, pentru
toate problemele ce revin
sectorului administrativ

Face propuneri de înlocuire a bunurilor ce nu mai pot fi folosite
(propuneri de casare).
Se preocupă de procurarea materialelor pentru efectuarea
curăţeniei şi dezinsecţiei, precum şi a unor obiecte de inventar,
pentru desfăşurarea activităţilor educative şi cultural sportive.
Respinge documentele de mişcare a valorilor materiale, obiecte de
inventar, mijloace fixe, ce nu corespund realităţii, informând
conducerea şcolii.

2.2.

Organizarea şi gestionarea
bazei materiale a unităţii de
învăţământ

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.
Monitorizeaza lucrarile de reparatii curente si capital, de
intretinere, de curatenie si de igienizare a localului scolii, salii de
sport, cantinei, internatului, spalatoriei, etc.
Intocmeste note/bonuri pentru distribuirea materialelor de
curatenie si de intretinere pe sectoare.
Monitorizeaza modul de efectuare a curateniei dupa igienizarea
generala din vacanta de vara.
Răspunde de colectarea si predarea selectiva a deseurilor (hartie,
sticla si plastic) conform legislatiei.
Avizeaza chitantele de executare a operatiunilor de ridicare a
resturilor menajere si hartie de catre firma de salubritate.
Primeste si repartizeaza materialele didactice si mijloacele de
învăţământ pe cabinet si laboratoare, precum si materialele de
curatenie, reparatii si igienizare pe sectoare.
Lunar repartizeaza materialele de curatenie personalului din
subordine.
Zilnic verifica curatenia efectuata in clase, la grupurile sanitare,
pe coridoare, in birouri, sala de sport, internat, in curtea scolii si in
proxima vecinatate a scolii. Zilnic realizeaza controale privind
conditiile create pentru activitatea didactica (iluminat, caldura,
curatenie).
Zilnic verifica procesele verbale intocmite de cadrele didactice,
paznici, fochisti si supraveghetorii de noapte si se implica pentru
remedierea aspectelor negative.

2.3.

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

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.
Întocmeşte referate de necesitate pentru achizitionarea
materialelor de curatenie si de intretinere sau pentru reparatii
curente.
Întocmeşte balanţa analitică lunară şi trimestrială pentru obiectele
de inventar şi material.
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
Înregistrează consumurile de materiale în baza bonurilor de
consum.

2.4.

Înregistrarea întregului
inventor mobil şi imobil al
unităţii de învăţământ în
registrul de inventar al
acesteia şi în evidenţele
contabile.

Efectuează înregistrări în fişele de magazie, cu excepţia
documentelor neaprobate.
Realizează, împreună cu comisia de inventariere a patrimoniului
din şcoală, inventarierea anuală a bazei materiale a şcolii.
Răspunde nemijlocit de gestionarea bunurilor, urmăreşte utilizarea
raţională a energiei electrice, combustibilului, apei şi a
materialelor consumabile din unitate.

2.5.

Asigurarea îndeplinirii
formelor legale privind
schimbarea destinaţiei
bunurilor ce aparţin unităţii
de învăţământ.

Elaborează şi ţine evidenţa bonurilor de transfer dintre unităţile
predatoare şi primitoare.
Efectuează transferuri de materiale din şcoală către alte unităţi
numai cu aprobarea directorului unităţii.

2.6.

Recuperarea/remedierea
pagubelor materiale, de
orice fel, aflate în
patrimoniul şcolii.

Noteaza toate aspectele legate de deteriorarea obiectelor din
patrimoniu in registrul special, contribuie la depistarea
vinovatilor, intocmirea proceselor verbale de constatare si a
instintariilor scrise catre parinti, stabilirea termenelor pentru
reparatii si monitorizarea remedierilor.
Recuperează împreună cu diriginţii, profesorii sau angajaţii şcolii,
pagubele produse de elevi.
Coordonează activitatea de remediere a pagubelor materiale de
orice fel din şcoală.

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

3.1

Asigurarea condiţiilor de
relaţionare eficientă cu
întregul personal al unităţii
de învăţământ

Contribuie la dezvoltarea unui climat favorabil muncii în echipă
împreună cu personalul din subordine.
Întreţine relaţii principiale cu întreg personalul unităţii.
Verifica prezenta zilnica a personalului din subordine,
monitorizeaza si apreciaza activitatea desfasurata zilnic de catre
personalul subordonat.

3.2

Promovarea unui
comportament asertiv în
relaţiile cu personalul
unităţii de învăţământ

Întreţine relaţii de colaborare cu personalul unităţii de învăţământ.
Vine în sprijinul rezolvării situaţiilor conflictuale din şcoală,
evitând orice dispute cu terţe persoane.
Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor
conflictuale conform Art. 89 alin. 2 din Legea nr. 272/2004
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată-
“Orice persoană fizică sau juridică, precum şi copilul pot sesiza
direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din
judeţul/sectorul de domiciliu să ia măsurile corespunzătoare
pentru a-l proteja împotriva oricăror forme de violenţă, inclusiv
violenţă sexuală, vătămătoare sau de abuz fizic sau mental, de rele
tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenţă”.
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
Orice persoană care, prin natura profesiei sau ocupaţiei sale,
lucrează direct cu un copil şi are suspiciuni în legatură cu existenţa
unei situaţii de abuz sau de neglijare a acestuia este obligată să
sesizeze serviciul public de asistenţă socială sau direcţia generală
de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază teritorială
a fost identificat cazul respectiv”, conform Art. 96 alin.1 din
Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului.

3.3.

Asigurarea comunicării cu
factorii ierarhici superiori,
familia, partenerii
economici şi sociali

Foloseşte un limbaj adecvat, cordial în relaţiile cu factorii ierarhici
superiori , părinţii şi partenerii economici şi sociali ai şcolii.
Asigura o buna comunicare cu toate compartimentele scolii si
transmite corect si in timp util informatiile.
Are spirit de cooperare, incluzând solicitudine cu toate persoanele
cu care vine în contact în unitate (elevi, personalul scolii, echipa
managerială etc.).

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

4.1
Identificarea nevoilor proprii
de dezvoltare

Manifestă obiectivitate în autoevaluare ceea ce conduce la
identificarea necesarului de autoinstruire in functie de dinamica
informatiei in domeniu

4.2
Participarea la stagii de
formare/cursuri de
perfecţionare

Manifestă interes pentru dezvoltarea profesională şi personală,
iniţiativă şi creativitate în activităţile pe care le desfăşoară.
Participă periodic la cursuri de perfecţionare în domeniu, arătând
disponibilitate în investiţia resurselor umane.

4.3

Aplicarea în activitatea
curentă a cunoştinţelor
/abilităţilor/
competenţelor dobândite
prin formare
continuă/perfecţionare

Pune in aplicare cunostintele dobandite in cadrul cursurilor de
dezvoltare profesionala alaturi de personalul din subordine si
coordoneaza activitatea acestora in conformitate cu noile
reglementari in vigoare.
Arată competenţă în coordonarea activităţii de curăţenie  şi
dezinsecţie din unitate.

5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ  ŞI LA PROMOVAREA
IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

5.1
Promovarea sistemului de
valori al unităţii la nivelul
comunităţii

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

Manifestă interes pentru respectarea în unitate a regulamentului
intern (R.I.).
Evită orice conflict din unitate.
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

5.3

Participarea şi implicarea în
procesul decizional în cadrul
instituţiei şi la elaborarea şi
implementarea proiectului
instituţional

Elaborează şi îmbunătăţeşte periodic proceduri operaţionale
compatibile serviciului administrative.
Manifestă inovaţie în luarea unor decizii împreună cu
conducerea şcolii.
Cunoaşte prevederile proiectului de dezvoltare instituţională al
şcolii şi vine cu propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia.

5.4
Iniţierea şi derularea
proiectelor şi parteneriatelor

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
vederea dezvoltării bazei
materiale a unităţii

Atrage sponsori în vederea dezvoltării bazei materiale a unităţii,
încheind contracte de sponsorizare cu aceştia, cu aprobarea
conducerii unităţii.
Ţine legătura cu Asociaţia de părinţi a şcolii în vederea stabilirii
necesităţilor şi nevoilor şcolii şi atragerea de fonduri
extrabugetare.

6. CONDUITA PROFESIONALA

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

6.1

Manifestarea atitudinii
morale şi civice (limbaj,
ţinută, respect şi
comportamen

Foloseşte un limbaj adecvat, cordial în relaţiile cu factorii
ierarhici superiori, părinţii şi partenerii economici şi sociali ai
şcolii.
Manifesta atenţie faţă de toate persoanele străine care vin în
şcoală indiferent în ce calitate se prezintă acestea.
Are o atitudine politicoasa atat fata de colegi, cat si fata de
persoanele cu care vine în contact în cadrul scolii.
Evită orice conflict din unitate.



59

6.2
Respectarea şi promovarea
deontologiei profesionale.

Respectă demnitatea fiecarei persoane şi promovează
integritatea, transparenţa, egalitatea în drepturi, parteneriatul
intelectual şi cooperarea, indiferent de opiniile politice sau de
credinţele religioase.
Îndeplineşte cu profesionalism, obiectivitate, onestitate şi
loialitate atribuţiile care-i revin.
Manifestă interes pentru respectarea în unitate a regulamentului
intern.
Respectă normele de securitate şi sănătate în muncă şi normele
privind apărarea şi stingerea incendiilor;
Respectă prevederilor  Codului muncii, a Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul
Preuniversitar şi a Regulamentului Intern;
Respectă disciplina în muncă.
În conformitate cu prevederile  OMEN  nr. 5144/26.09.2013 cu
privire la  strategia anticorupţie în sectorul educaţional, OMEN
nr. 5113/15.12. 2014 pentru aprobarea  Metodologiei privind
managementul  riscurilor de corupţie în cadrul  M.E.N. şi al
instituţiilor şi unităţilor subordonate/ coordonate a căror
activitate vizează  învăţământul preuniversitar, sunt interzise: -
colectarea de fonduri   de la elevi sau de la părinţii acestora
pentru cadouri sau pentru protocolul destinat  cadrelor didactice
antrenate  în organizarea şi desfăşurarea  unor activităţi  de
evaluare ( examene şi evaluări naţionale,  olimpiade, alte
concursuri şcolare, etc.);
-folosirea traficului de influenţă şi favoritismul  în rezolvarea
unor probleme specifice postului;
-condiționarea reparațiilor mobilierului școlar / materialului
didactic/ de cazare / schimbare cazarmament și altor servicii de
întreținere stabilite prin fișa postului, de primirea de foloase
necuvenite de orice tip atât de la elevi, părinți cât și de la
personalul angajat.

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 P.S.I. şi I.S.U., în condiţiile legii:

II.1. OBLIGAŢII ŞI DREPTURI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN
MUNCĂ

Angajatul va desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare
sau îmbolnăvire profesională persoana proprie, elevii sau alţi angajaţi în conformitate cu
pregătirea şi instruirea în domeniul protecţiei muncii primită de la angajatorul său.

În acest scop angajatul are următoarele obligaţii:
a) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurilor de

aplicare a acestora ;
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b) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de
producţie şi învăţare;

c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de
securitate al echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste
dispozitive;

d) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă
situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională ;

e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă in cel mai scurt timp posibil
accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi;

f) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să
informeze de îndată conducătorul locului de muncă;

g) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul
de producţie ;

h) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru
care a fost acordat ;

i) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucratorul cu atribuţii specifice în domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar pentru a da angajatorului posibilitatea să se
asigure că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru
securitate şi sănătate la locul de muncă ;

j) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucratorul cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de
autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale ;

k) să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în
domeniul protecţiei muncii.
Angajatul nu poate fi implicat în nici o situaţie în costurile financiare ale măsurilor de

prevenire referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă.
Angajatul are dreptul să ceară angajatorului să ia măsurile cele mai potrivite şi are dreptul să

prezinte acestuia propunerile lui de măsuri pentru eliminarea sau reducerea riscurilor de
accidentare şi îmbolnăvire profesională.

În caz de pericol iminent, angajatul poate lua, în lipsa şefului ierarhic superior, măsurile care
se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajaţi.

Angajatul în caz de pericol iminent, părăseşte locul de muncă si nu trebuie să fie supus la nici
un prejudiciu din partea angajatorului. Trebuie să fie protejat împotriva oricăror consecinţe
defavorabile şi injuste. Fac excepţie cazurile unor acţiuni nejustificate sau ale unor neglijenţe
grave ale angajatului.

II.2. OBLIGAŢII  ŞI   DREPTURI   PRIVIND   APĂRAREA   ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR

Angajatul este obligat să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare împotriva
incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul.

În acest scop angajatul are următoarele obligaţii:
a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor si a situatiilor de urgenta,

stabilite de legislatia in vigoare;
b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea

împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator, conducătorul instituţiei;
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c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le
organizează sau le desfăşoară;

d) să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al conducatorului unitatii, al
proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivulu i sau mijlocului
de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare;

e) să aducă la cunoştinţa administratorului, conducătorului instituţiei, după caz, orice defecţiune
tehnică ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu;

f) să utilizeze instalaţiile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi
a celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;

g) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor
de apărare împotriva incendiilor;

h) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare
împotriva incendiilor;

i) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducatorul unitatii, după caz, respectiv cu cadrul
tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea
realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

j) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei
oricărui pericol iminent de incendiu;

k) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă,
referitoare la producerea incendiilor.

Angajatul care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de
urgenţă şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului.

În cazul în care anunţul de incendiu s-a făcut cu rea-credinţă, fără motiv întemeiat,
autorul răspunde contravenţional sau penal, potrivit legii, şi suportă cheltuielile ocazionate de
deplasarea forţelor de intervenţie.
II.3. ESTE RESPONSABIL/MEMBRU in diverse comisii care funcţionează în unitatea de
învăţământ:

-Comisia pentru cămin şi cantină-membru
-Comisia tehnică pentru intervenţii în situaţii de urgenţă-membru
-Comisia de gestionare SIIIR-membru.

II.4. ATRIBUŢII DE CASIER ŞI CONDUCĂTOR AUTO:

1. Este delegat pentru postul de casier si relatii cu Trezoreria si bancile cu care colaboreaza
unitatea.

2. Răspunde de tinerea corecta si la zi a evidentei primare privind activitatile de incasari, plati
prin caserie.

3. Întocmeste corect si la zi chitantele si facturile pentru sumele incasate.
4. Încaseaza sumele de bani, prin numarare faptica in prezenta persoanelor care platesc.
5. Ridica zilnic de la bancă extrasul de cont şi îl predă în contabilitate pentru a fi înregistrat.
6. Răspunde de depunerea integrala a numerarului incasat in fiecare zi la banca, in contul

unitatii.
7. Respecta plafonul de casa, plafonul de plati pe zi si incasarea maxima pe clientpe zi, conform

legislatiei.
8. Elibereaza numerar din caserie numai pe baza unei Dispozitii de plata, semnata de contabilul

sef si directorul scolii.
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9. Are obligatia de a permite efectuarea controlului si de a pune la dispozitia organului de
control a tuturor documentelor contabile, evidentelor si a oricaror altor elemente materiale
sau valorice solicitate pe care le detine, in vederea cunoasterii realitatii obiectelor si surselor
impozabile sau taxabile.

10. Răspunde de exactitatea calculelor din documentele intocmite si respecta cu strictete
procedurile de lucru.

11. Gestioneaza materialele de intretinere avand si functia de magaziner.
12. Asigura transportul salariatilor cu masina scolii, la Inspectoratul Scolar Judetean Cluj,

Trezorerie, Administraatia Financiara, Statistica, unitati scolare si transportul acestora in alte
situatii aprobate de conducerea scolii, pentru probleme de serviciu.

13. Se preocupa de economisirea combustibilului, lubrifiantilor, materialelor de intretinere si
pieselor de schimb.

14. Asigura vizarea zilnica a foilor de parcurs de catre reprezentantul unitatii si de catre
beneficiarii curselor.

15. Preda foile de parcurs din ziua respectiva, dupa efectuarea tuturor operatiunilor, la sfarsitul
programului, contabilului sef al unitatii.
II.5. RESPONSABILITĂŢI:
- Răspunde de păstrarea bunurilor şi de inventarul şcolii a materialelor pe care le

repartizează, când este cazul.
- Răspunde de elaborarea documentelor legale privind patrimoniul şcolii.
- Răspunde de recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor făcute în şcoală, ateliere,

căamin-internat, etc.de personlul din subordine.
- Răspunde de colectarea selectivă a deşeurilor.
III. 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,                                                      Administrator de patrimoniu,

3.8. Fişa cadru a postului pentru Tehnician ateliere

1. Numele  prenumele:
2. Studii/specializarea:
3. Denumirea postului:   Tehnician  IA-(M)/Tehnician ateliere şcoală-Tehnician mecanic

a. Poziţia în COR : 311519
4. Decizia de numire:
5. Încadrarea:
6. Cerinte:

6.1 -studii:
6.2 -studii specifice postului:
6.3 -vechime:

7.   Relatii profesionale:
7.13 -ierarhice de subordonare: este subordonat directorului si directorului adjunct al

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

unitatii de invatamant;
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7.15 -de reprezentare a unităţii şcolare:în relaţia cu alte instituţii delegate de
conducerea şcolii

I. ATRIBUTII SPECIFICE POSTULUI:
2. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

1.1.
Corelarea conţinutului
activităţii cu obiectivele
generale ale instituţiei

Elaborează planul de muncă anual şi semestrial specific postului în
corelaţie cu planul managerial al unităţii şi îl aduce la cunoştinţă
directorului.

1.2.
Realizarea planului
managerial specific postului

Realizează cu responsabilitate şi la timp sarcinile din planul
managerial şi din fişa postului.

1.3.

Aplicarea reglementărilor
legale în vigoare la locul de
munca si in activitatile
realizate cu elevii

Cunoaşte şi respectă legislaţia specifică, norme de protecţia
muncii, PSI,SSM etc.

3. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

2.1.
Îndeplinirea sarcinilor de
serviciu specifice postului

Colaboreaza cu aria curriculară tehnologii, cu profesorii de
specialitate si profesorii pentru instruire practică pentru  pregatirea
orelor de laborator tehnologic sau instruire practica.
In timpul orelor asigura asistenta tehnica profesorilor intervenind
atunci cand acest lucru se impune;
Sub indrumarea profesorilor sprijina elevii in organizarea si
desfasurarea activitatii in ateliere.

2.2.

Utilizarea raţională şi
eficientă a resurselor
materiale, financiare,
informaţionale şi de timp

Urmareste achizitonarea materialelor de intretinere in functie de
necesarul atelierelor, facr propuneri pentru planul de achiziţii al
şcolii .
Comunicare permanentă cu  firmele de echipamente, de utilaje, cu
firmele care asigură service-ul echipamentelor, utilajelor.

2.3.
Contribuţii la dezvoltarea
personalităţii elevului

Formarea/Dezvoltarea la elevi a unor deprinderi şi a unor abilităţi
specifice calificării

7. COMUNICAREA ŞI RELAŢIONAREA
Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

3.1
Capacitatea de a se integra/
lucra în echipă

Contribuie la dezvoltarea unui climat favorabil muncii în echipă
împreună cu personalul din subordine.
Întreţine relaţii principiale cu întreg personalul unităţii.

3.2.

Realizarea comunicării
şcoală-familie, şcoală-
comunitate şcolară/
comunitate socială

Asigura o buna comunicare cu toate compartimentele scolii si
transmite corect si in timp util informatiile.
Are spirit de cooperare, incluzând solicitudine cu toate persoanele
cu care vine în contact în unitate (elevi, personalul scolii, echipa
managerială etc.).

3.3.
Monitorizarea situaţiilor
conflictuale

Foloseşte un limbaj adecvat, cordial în relaţiile cu conducerea,
angajaţii şcolii, elevi, părinţi şi partenerii ai şcolii.
Manifesta atentie fata de toate persoanele straine care vin in
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
scoala.
Se implică, alături de ceilalţi angajaţi ai şcolii, în  rezolvarea
situaţiilor de violenţă care pot interveni între elevi, acţionând în
conformitate cu prevederile regulamentului şi a procedurilor
existente în unitate.
Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor
conflictuale conform Art. 89 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată-“Orice
persoană fizică sau juridică, precum şi copilul pot sesiza direcţia
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din
judeţul/sectorul de domiciliu să ia măsurile corespunzătoare pentru
a-l proteja împotriva oricăror forme de violenţă, inclusiv violenţă
sexuală, vătămătoare sau de abuz fizic sau mental, de rele
tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenţă”.
“Orice persoană care, prin natura profesiei sau ocupaţiei sale,
lucrează direct cu un copil şi are suspiciuni în legatură cu existenţa
unei situaţii de abuz sau de neglijare a acestuia este obligată să
sesizeze serviciul public de asistenţă socială sau direcţia generală
de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază teritorială a
fost identificat cazul respectiv”, conform Art. 96 alin.1 din Legea
nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

8. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

4.1
Identificarea nevoilor proprii
de dezvoltare

Manifestarea de obiectivitate in autoevaluare ceea ce conduce la
identificarea necesarului de autoinstruire in functie de dinamica
informatiei in domeniu.
Realizarea portofoliului personal al tehnicianului şi actualizarea
lui periodică.
Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare profesională.

4.2
Participarea la activităţi
metodice/stagii de formare/
cursuri de perfecţionare etc.

Manifestă interes pentru  dezvoltarea profesională şi personală,
iniţiativă şi creativitate în activităţile pe care le desfăşoară.
Participă periodic la cursuri de perfecţionare în domeniu, sesiuni
stiintifice.
Participarea activă la activităţile comisiilor metodice, consiliile
profesorale cu temă.

4.3
Aplicarea cunoştinţelor
/abilităţilor/competenţelor
dobândite

Pune in aplicare cunostintele dobandite in cadrul cursurilor de
dezvoltare profesionala si coordoneaza activitatea in conformitate
cu noile reglementari in vigoare.

9. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA
IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
5.1 Promovarea unei atitudini Contribuie la promovarea imaginii şcolii, împreună cu tot
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
proactive faţă de activităţile
şcolii

personalul şcolii, paricipând la activităţile de promovare a
insituţiei, dovedind creativitate în acest domeniu.

5.2

Promovarea în comunitate a
activităţii instituţiei,
participând la programe şi
parteneriate

Comunicare permanentă cu beneficiarii din cadrul comunităţii –
părinţi ai elevilor, agenţi economici, reprezentanţi ai comunităţii.
Folosirea feed-back-ului furnizat de partenerii din comunitate
pentru reglarea ritmului de desfăşurare a activităţii sale.

5.3

Facilitarea procesului de
cunoaştere, înţelegere,
însuşire şi respectare a
regulilor sociale

Contribuţie la diseminarea informaţiilor legate de combaterea
comportamentelor nesănătoase.
Cunoaşterea legislaţiei în vigoare.
Implicarea şi activarea elevilor şi colegilor în acţiuni de
combatere a violenţei.
Colaborarea cu instituţiile abilitate în combaterea şi prevenirea
violenţei.

10. CONDUITA PROFESIONALĂ

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

6.1

Manifestarea atitudinii
morale şi civice (limbaj,
ţinută, respect şi
comportament)

Foloseşte un limbaj adecvat, cordial în relaţiile cu factorii
ierarhici superiori, părinţii şi partenerii economici şi sociali ai
şcolii.
Manifesta atenţie faţă de toate persoanele străine care vin în
şcoală indiferent în ce calitate se prezintă acestea.
Are o atitudine politicoasa atat fata de colegi, cat si fata de
persoanele cu care vine în contact în cadrul scolii.
Evită orice conflict din unitate.

6.2
Respectarea şi promovarea
deontologiei profesionale.

Respectă demnitatea fiecarei persoane şi promovează integritatea,
transparenţa, egalitatea în drepturi, parteneriatul intelectual şi
cooperarea, indiferent de opiniile politice sau de credinţele
religioase.
Îndeplineşte cu profesionalism, obiectivitate, onestitate şi
loialitate atribuţiile care-i revin.
Manifestă interes pentru respectarea în unitate a regulamentului
intern.
Respectă normele de securitate şi sănătate în muncă şi normele
privind apărarea şi stingerea incendiilor;
Respectă prevederilor  Codului muncii, a Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul
Preuniversitar şi a Regulamentului Intern;
Respectă disciplina în muncă.
În conformitate cu prevederile  O.M.E.N.  nr. 5144/26.09.2013 cu
privire la  strategia anticorupţie în sectorul educaţional, O.M.E.N.
nr. 5113/15.12. 2014 pentru aprobarea  Metodologiei privind
managementul  riscurilor de corupţie în cadrul  M.E.N. şi al
instituţiilor şi unităţilor subordonate/ coordonate a căror activitate



66

vizează  învăţământul preuniversitar, sunt interzise: -colectarea de
fonduri   de la elevi sau de la părinţii acestora  pentru cadouri sau
pentru protocolul destinat  cadrelor didactice antrenate  în
organizarea şi desfăşurarea  unor activităţi  de evaluare ( examene
şi evaluări naţionale,  olimpiade, alte concursuri şcolare, etc.);
-folosirea traficului de influenţă şi favoritismul  în rezolvarea
unor probleme specifice postului;
-condiționarea participării la achiziții de bunuri și servicii de
primirea unor sume de bani sau alte bunuri în folosul propriu;
-condiționarea reparațiilor mobilierului școlar / materialului
didactic/ și altor servicii de întreținere stabilite prin fișa postului,
de primirea de foloase necuvenite de orice tip atât de la elevi,
părinți cât și de la personalul angajat.

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 P.S.I. şi I.S.U., în condiţiile legii:

II.1. OBLIGAŢII ŞI DREPTURI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN
MUNCĂ

Angajatul va desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare
sau îmbolnăvire profesională persoana proprie, elevii sau alţi angajaţi în conformitate cu
pregătirea şi instruirea în domeniul protecţiei muncii primită de la angajatorul său.

În acest scop angajatul are următoarele obligaţii:
a) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurilor de

aplicare a acestora ;
b) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de

producţie şi învăţare;
c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de

securitate al echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste
dispozitive;

d) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă
situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională ;

e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă in cel mai scurt timp posibil
accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi;

f) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să
informeze de îndată conducătorul locului de muncă;

g) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul
de producţie ;

h) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru
care a fost acordat ;

i) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucratorul cu atribuţii specifice în domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar pentru a da angajatorului posibilitatea să se
asigure că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru
securitate şi sănătate la locul de muncă ;
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j) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucratorul cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de
autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale ;

k) să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în
domeniul protecţiei muncii.
Angajatul nu poate fi implicat în nici o situaţie în costurile financiare ale măsurilor de

prevenire referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă.
Angajatul are dreptul să ceară angajatorului să ia măsurile cele mai potrivite şi are dreptul să

prezinte acestuia propunerile lui de măsuri pentru eliminarea sau reducerea riscurilor de
accidentare şi îmbolnăvire profesională.

În caz de pericol iminent, angajatul poate lua, în lipsa şefului ierarhic superior, măsurile care
se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajaţi.

Angajatul în caz de pericol iminent, părăseşte locul de muncă si nu trebuie să fie supus la nici
un prejudiciu din partea angajatorului. Trebuie să fie protejat împotriva oricăror consecinţe
defavorabile şi injuste. Fac excepţie cazurile unor acţiuni nejustificate sau ale unor neglijenţe
grave ale angajatului.

II.2. OBLIGAŢII   ŞI   DREPTURI   PRIVIND APĂRAREA   ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR

Angajatul este obligat să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare
împotriva incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi
mediul.

În acest scop angajatul are următoarele obligaţii:
a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor si a situatiilor de urgenta,

stabilite de legislatia in vigoare;
b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea

împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator, conducătorul instituţiei;
c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le

organizează sau le desfăşoară;
d) să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al conducatorului unitatii, al

proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului
de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare;

e) să aducă la cunoştinţa administratorului, conducătorului instituţiei, după caz, orice defecţiune
tehnică ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu;

f) să utilizeze instalaţiile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi
a celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;

g) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor
de apărare împotriva incendiilor;

h) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare
împotriva incendiilor;

i) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducatorul unitatii, după caz, respectiv cu cadrul
tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea
realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

j) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei
oricărui pericol iminent de incendiu;
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k) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă,
referitoare la producerea incendiilor.

Angajatul care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de
urgenţă şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului.

În cazul în care anunţul de incendiu s-a făcut cu rea-credinţă, fără motiv întemeiat,
autorul răspunde contravenţional sau penal, potrivit legii, şi suportă cheltuielile ocazionate de
deplasarea forţelor de intervenţie.
II.3. ESTE RESPONSABIL/MEMBRU în diverse comisii care funcţionează în unitatea de
învăţământ:

-Comisia tehnică pentru intervenţie în situaţii de urgenţă- responsabil;
-Comisia de sanatate şi securitate în muncă-responsabil;
-Comisia de Achiziţii Publice-membru
-Lucrător desemnat pentru SSM
-Cadru tehnic cu atribuţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor.

II.4. ATRIBUŢII PRIVIND ADMINISTRAREA CLĂDIRILOR ŞCOLII

- Rezolvă, cu aprobarea directorului, toate problemele ce revin sectorului administrativ-
gospodăresc (liceu, internat, sală de sport).

- Predă  sub inventar,  fiecărui profesor al clasei sala de curs/atelierul de care răspunde cu toate
dotările şi materialele didactice şi le preia, la plecarea din unitate, pe bază de proces- verbal
(anual doar pentru profesorii suplinitori, detaşaţi, asociaţi etc.).

- Întocmeşte programul de lucrul săptămânal pentru personalul nedidactic. Stabilește cu
conducerea unității programul de funcționare al centralei termice pentru sezonul rece și
programul de furnizare a apei calde la internat;

- Realizează împreună cu directorul unităţii, evaluarea anuală a personalului subordonat.
- Verifica  procesele verbale privind predarea şi primirea serviciului pe şcoală.
- Elaborează împreună cu directorul şcolii grafice de control pentru personalul din subordine.
- Urmăreşte aplicarea şi respectarea  normelor de igienă, in cladirea scolii si in exterior.
- Ia măsurile necesare pentru a se efectua reparatii in cladirile scolii şi la mobilierul deteriorat.
- Monitorizeaza lucrarile de reparatii curente si capital, de intretinere, de curatenie si de

igienizare a localului scolii, salii de sport, cantinei, internatului, spalatoriei, etc.
- Monitorizeaza modul de efectuare a curateniei dupa igienizarea generala din vacanta de vara.
- Zilnic verifica curatenia efectuata in clase, la grupurile sanitare, pe coridoare, in birouri, sala

de sport, internat, in curtea scolii si in proxima vecinatate a scolii. Zilnic realizeaza controale
privind conditiile create pentru activitatea didactica (iluminat, caldura, curatenie).

- Zilnic verifica procesele verbale intocmite de cadrele didactice, paznici, fochisti si
supraveghetorii de noapte si se implica pentru remedierea aspectelor negative.

- Răspunde nemijlocit de gestionarea bunurilor, urmăreşte utilizarea raţională a energiei
electrice, combustibilului, apei şi a materialelor consumabile din unitate.

- Noteaza toate aspectele legate de deteriorarea obiectelor din patrimoniu in registrul special,
contribuie la depistarea vinovatilor, intocmirea proceselor verbale de constatare si a
instintariilor scrise catre parinti, stabilirea termenelor pentru reparatii si monitorizarea
remedierilor.

- Recuperează împreună cu diriginţii, profesorii sau angajaţii şcolii,  pagubele produse de
elevi.

- Coordonează activitatea de remediere a pagubelor materiale de orice fel din şcoală.
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II.5. RESPONSABILITĂŢI:
- Răspunde de buna functionare şi păstrarea bunurilor de inventarul materialelor, utilajelor,

aparatelor etc. aflate in dotarea laboratoarelor, atelierelor şcoală, cabinetelor de specialitate
pe care le are în gestiune;

- Răspunde de respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă: în laboratoare,
atelierele şcoală, cabinetele de specialitate;

- Răspunde de recepţia cantitativă şi calitativă a produselor realizate în atelierele şcoală, etc.
- Răspunde de justa repartizare a personalului de serviciu în funcţie de nevoile şcolii.
- Răspunde de prezentarea personalului din subordine la serviciu.
- Răspunde de realizarea şi menţinerea curăţeniei în cămin, şcoală, spaţiile verzi şi ateliere.
- Răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor sanitare, termice şi electrice din internat, şcoală

şi ateliere şcoală.
III. 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, Tehnician ateliere,

3.9. Fişa cadru a postului pentru Informatician

1. Numele  prenumele:
2. Studii/Specializarea:
3. Denumirea postului: Informatician I-(S), Administrator de reţea de calculatoare

Poziţia în COR: 252301
4. Decizia de numire:
5. Încadrarea:
6. Cerinţe:

6.1 -studii:
6.2 -studii specifice postului:

7. -vechime: Relaţii profesionale:
7.16 ierarhice de subordonare:este subordonat directorului si directorului adjunct al

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

invatamant;
7.18 de reprezentare a unităţii şcolare: în relaţia cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj,

unităţi  de învăţământ  din cadrul judeţului etc.
I.ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI:
I. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

1.1.
Analizarea softurilor
educaţionale.

Alegerea unei strategii optime pentru gestionarea şi verificarea
stării de funcţionare a echipamentelor de calcul
Utilizarea bazei logistice existente în unitatea de învăţământ

1.2.
Întreţinerea şi
administrarea reţelei

Realizarea întreţinerii reţelei INTERNET a şcolii
Administrarea în bune condiţii a reţelei de INTERNET a şcolii
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
INTERNET a şcolii

1.3
Elaborarea documentelor
de proiectare

Elaborarea documentelor de proiectare
Intocmirea planificărilor calendaristice conform legislaţiei în
vigoare până la termenul stabilit.
Actualizarea documentelor de proiectare didactică
Analizarea softurilor educaţionale
Utilizeaza produsele software din dotarea unitatii in procent de
peste 90% din timpul de munca, intocmind diverse situatii necesare
procesului instructiv-educativ si activitatilor de informatician.

1.4.
Actualizarea documentelor
de proiectare didactică

Punctualitate şi participare la realizarea întocmai şi la timp a
activităţilor planificate
Pregătirea activităţii practice-aplicative (resurse materiale,
mijloace)

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE  CURRICULARE

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

2.1.
Asigurarea asistenţei
tehnice tuturor profesorilor
şcolii.

Inlesnirea folosirii de către profesori a soft-urilor educaţionale
Inlesnirea folosirii de către profesori a mijloacelor audio-vizuale
moderne din dotarea şcolii
Asistarea profesorilor în timpul orelor desfăşurate în laboratorul de
informatică
Realizarea unor acţiuni comune cadru didactic – informatician

2.2.

Organizarea şi întreţinerea
echipamentelor de calcul şi
a soft-urilor necesare
activităţilor de predare-
învăţare.

Organizarea şi întreţinerea echipamentelor de calcul şi a soft-urilor
necesare activităţilor de predare-învăţare

2.3.
Utilizarea materialelor
didactice adecvate

Intocmirea unei liste cu documentaţia pusă la dispoziţia postului.
Intocmirea unei liste cu echipamentele de tehnică de calcul
Intocmirea unei liste bibliografice cu auxiliarele puse la dispoziţia
postului

3. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

3.1.
Implicarea/participarea la
realizarea activităţilor
extracurriculare

Participarea la unele activităţi extracurriculare la nivelul şcolii.
Redactarea/coodonarea realizării revistei şcolii.
Participarea la activităţi de voluntariat.

3.2.
Implicarea partenerilor
educaţionali, realizarea de
parteneriate

Implicarea  permanentă a  firmelor producătoare de softuri, de
echipamente de calcul, a firmelor care asigură service-ul
echipamentelor de calcul, relaţionarea cu providerul de
INTERNET.

4. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

4.1.
Dezvoltarea capacităţii de
comunicare şi relaţionare
cu elevii

Comunicare permanentă cu elevii şcolii
Folosirea feed-back-ului furnizat de elevi pentru reglarea ritmului
de desfăşurare a activităţii sale

4.2.
Dezvoltarea capacităţii de
comunicare şi relaţionare
cu personalul şcolii

Comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, responsabilii
comisiilor
Folosirea feed-back-ului furnizat de personalul şcolii pentru
reglarea ritmului de desfăşurare a activităţii sale

4.3.
Dezvoltarea capacităţii de
comunicare şi relaţionare
cu echipa managerială

Comunicare permanentă cu  conducerea şcolii.
Folosirea feed-back-ului furnizat de echipa managerială pentru
reglarea ritmului de desfăşurare a activităţii sale

4.4.
Dezvoltarea capacitţii de
comunicare şi relaţionare
în cadrul comunităţii

Comunicare permanentă cu beneficiarii din cadrul comunităţii –
părinţi ai elevilor.
Folosirea feed-back-ului furnizat de partenerii din comunitate
pentru reglarea ritmului de desfăşurare a activităţii sale.
Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor
conflictuale cf. Art. 89 alin. 2 din Legea 272/2004 privind protecţia
şi promovarea drepturilor copilului, republicată - “Orice persoană
fizică sau juridică, precum şi copilul pot sesiza direcţia generală de
asistenţă socială şi protecţia copilului din judeţul/sectorul de
domiciliu să ia măsurile corespunzătoare pentru a-l proteja
împotriva oricăror forme de violenţă, inclusiv violenţă sexuală,
vătămătoare sau de abuz fizic sau mental, de rele tratamente sau de
exploatare, de abandon sau neglijenţă”.
„Orice persoană care, prin natura profesiei sau ocupaţiei sale,
lucrează direct cu un copil şi are suspiciuni în legatură cu existenţa
unei situaţii de abuz sau de neglijare a acestuia este obligată să
sesizeze serviciul public de asistenţă socială sau direcţia generală de
asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază teritorială a fost
identificat cazul respectiv”. (cf. Art. 96 alin.1 din Legea 272/2004
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului).

4.5.
Utilizarea tuturor tipurilor
de comunicare în interiorul
şi în afara unităţii şcolare

Comunicare permanentă cu  firmele producătoare de softuri, de
echipamente de calcul, cu firmele care asigură service-ul
echipamentelor de calcul, relaţionarea cu providerul de
INTERNET.

5. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

5.1.
Identificarea nevoilor
proprii de dezvoltare

Realizarea portofoliului personal al informaticianului şi
actualizarea lui periodică
Respectarea programului de lucru prevăzut în fişa postului
Respectarea tuturor atribuţiilor prevăzute în fişa postului

5.2.
Participarea la activităţi
metodice, stagii de formare/

Participarea activă la activităţile comisiilor metodice, consiliile
profesorale cu temă.
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
cursuri de perfecţionare,
manifestări ştiinţifice etc.

Participarea la cursuri de perfectionare, sesiuni stiintifice, etc.

5.3.
Aplicarea
cunoştinţelor/abilităţilor/
competenţelor dobândite.

Valorificarea competenţelor dobândite la cursurile de formare
(prin redactarea documentelor, desfăşurarea demersului folosit
etc.).
Redactarea unor articole metodico-ştiinţifice în reviste/lucrări de
specialitate.

6. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA
IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

6.1.
Implicarea în realizarea
acţiunilor de promovare a
ofertei educaţionale

Implicarea activă în promovarea ofertei educaţionale
Realizarea unor pliante pentru promovarea ofertei educaţionale
Colaborarea permanentă cu comunitatea locală, cu agenţi
economici, cu părinţii, cu presa, cu factorii de cultură, etc.

6.2.
Promovarea sistemului de
valori al unităţii la nivelul
comunităţii

Comunicare permanentă cu beneficiarii din cadrul comunităţii –
părinţi ai elevilor.
Folosirea feed-back-ului furnizat de partenerii din comunitate
pentru reglarea ritmului de desfăşurare a activităţii sale.
Comunicare permanentă cu  firmele producătoare de softuri, de
echipamente de calcul, cu firmele care asigură service-ul
echipamentelor de calcul, relaţionarea cu providerul de
INTERNET.

6.3.

Facilitarea procesului de
cunoaştere, înţelegere,
însuşire şi respectare a
regulilor sociale

Organizarea/participarea la cel puţin 2 acţiuni anti-violenţă în
cadrul şcolii
Contribuţie la diseminarea informaţiilor legate de combaterea
comportamentelor nesănătoase.
Cunoaşterea legislaţiei în vigoare.
Implicarea şi activarea elevilor şi colegilor în acţiuni de combatere
a violenţei.
Colaborarea cu organele şi instituţiile abilitate în combaterea şi
prevenirea violenţei.

6.4.
Iniţierea şi derularea
proiectelor şi
parteneriatelor

Atragerea de parteneriate educaţionale.
Redactarea unor proiecte educaţionale
Valorificarea implicării în parteneriate şi proiecte educaţionale în
vederea dezvoltării instituţionale.

6.5.

Organizarea activităţilor
privind respectarea
normelor, procedurilor de
sănătate şi  securitate a
muncii, de PSI şi ISU
pentru activiăţile
desfăşurate în laborator.

Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de sănătate şi securitate a
muncii şi de P.S.I.  prevăzute de legislaţia în vigoare.
Implicarea în acţiuni comune cu unele instituţii abilitate.
Diseminarea normelor şi procedurilor elevilor şi întocmirea
documentaţiei specifice.

7. CONDUITA PROFESIONALĂ
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

7.1

Manifestarea atitudinii
morale şi civice (limbaj,
ţinută, respect şi
comportament)

Foloseşte un limbaj adecvat, cordial în relaţiile cu factorii ierarhici
superiori, părinţii şi partenerii economici şi sociali ai şcolii.
Manifesta atenţie faţă de toate persoanele străine care vin în şcoală
indiferent în ce calitate se prezintă acestea.
Are o atitudine politicoasa atat fata de colegi, cat si fata de
persoanele cu care vine în contact în cadrul scolii.
Evită orice conflict din unitate.

7.2
Respectarea şi promovarea
deontologiei profesionale.

Să respecte demnitatea fiecarei persoane şi să promoveze
integritatea, transparenţa, egalitatea în drepturi, parteneriatul
intelectual şi cooperarea, indiferent de opiniile politice sau de
credinţele religioase.

7.2
Respectarea şi promovarea
deontologiei profesionale.

Să îndeplinească cu profesionalism, obiectivitate, onestitate şi
loialitate atribuţiile care-i revin
Respectă normele de securitate şi sănătate în muncă şi normele
privind apărarea şi stingerea incendiilor;
Respectă prevederile Codului muncii, a Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul
Preuniversitar şi a Regulamentului Intern;
Respectă disciplina în muncă.
În conformitate cu prevederile  OMEN  nr. 5144/26.09.2013 cu
privire la  strategia anticorupţie în sectorul educaţional, OMEN  nr.
5113/15.12. 2014 pentru aprobarea  Metodologiei privind
managementul  riscurilor de corupţie în cadrul  M.E.N. şi al
instituţiilor şi unităţilor subordonate/ coordonate a căror activitate
vizează  învăţământul preuniversitar, sunt interzise: -colectarea de
fonduri   de la elevi sau de la părinţii acestora  pentru cadouri sau
pentru protocolul destinat  cadrelor didactice antrenate  în
organizarea şi desfăşurarea  unor activităţi  de evaluare ( examene
şi evaluări naţionale,  olimpiade, alte concursuri şcolare, etc.);
-folosirea traficului de influenţă şi favoritismul în rezolvarea unor
probleme specifice postului;
-condiționarea participării la achiziții de bunuri și servicii de
primirea unor sume de bani sau alte bunuri în folosul propriu;
-condiționarea reparațiilor mobilierului școlar / materialului
didactic/ și a altor servicii de întreținere stabilite prin fișa postului,
de primirea de foloase necuvenite de orice tip atât de la elevi,
părinți cât și de la personalul angajat.

II. ALTE ATRIBUŢII
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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 P.S.I. şi I.S.U., în condiţiile legii:

II.1. OBLIGAŢII ŞI  DREPTURI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN
MUNCĂ

Angajatul va desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare
sau îmbolnăvire profesională persoana proprie, elevii sau alţi angajaţi în conformitate cu
pregătirea şi instruirea în domeniul protecţiei muncii primită de la angajatorul său.

În acest scop angajatul are următoarele obligaţii:
a) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurilor de

aplicare a acestora;
b) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de

producţie şi învăţare;
c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de

securitate al echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste
dispozitive;

d) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă
situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;

e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă in cel mai scurt timp posibil
accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi;

f) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să
informeze de îndată conducătorul locului de muncă;

g) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul
de producţie;

h) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru
care a fost acordat;

i) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucratorul cu atribuţii specifice în domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar pentru a da angajatorului posibilitatea să se
asigure că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru
securitate şi sănătate la locul de muncă;

j) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucratorul cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de
autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;

k) să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în
domeniul protecţiei muncii.
Angajatul nu poate fi implicat în nici o situaţie în costurile financiare ale măsurilor de

prevenire referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă.
Angajatul are dreptul să ceară angajatorului să ia măsurile cele mai potrivite şi are dreptul să

prezinte acestuia propunerile lui de măsuri pentru eliminarea sau reducerea riscurilor de
accidentare şi îmbolnăvire profesională.

În caz de pericol iminent, angajatul poate lua, în lipsa şefului ierarhic superior, măsurile care
se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajaţi.

Angajatul în caz de pericol iminent, părăseşte locul de muncă si nu trebuie să fie supus la nici
un prejudiciu din partea angajatorului. Trebuie să fie protejat împotriva oricăror consecinţe
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defavorabile şi injuste. Fac excepţie cazurile unor acţiuni nejustificate sau ale unor neglijenţe
grave ale angajatului.

II.2. OBLIGAŢII   ŞI   DREPTURI   PRIVIND   APĂRAREA  ÎIMPOTRIVA
INCENDIILOR

Angajatul este obligat să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare
împotriva incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi
mediul.

În acest scop angajatul are următoarele obligaţii:
a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor si a situatiilor de urgenta,

stabilite de legislatia in vigoare;
b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea

împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator, conducătorul instituţiei;
c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le

organizează sau le desfăşoară;
d) să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al conducatorului unitatii, al

proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului
de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare;

e) să aducă la cunoştinţa administratorului, conducătorului instituţiei, după caz, orice defecţiune
tehnică ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu;

f) să utilizeze instalaţiile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi
a celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;

g) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor
de apărare împotriva incendiilor;

h) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare
împotriva incendiilor;

i) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducatorul unitatii, după caz, respectiv cu cadrul
tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea
realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

j) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei
oricărui pericol iminent de incendiu;

k) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă,
referitoare la producerea incendiilor.

Angajatul care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de
urgenţă şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului.

În cazul în care anunţul de incendiu s-a făcut cu rea-credinţă, fără motiv întemeiat,
autorul răspunde contravenţional sau penal, potrivit legii, şi suportă cheltuielile ocazionate de
deplasarea forţelor de intervenţie.

II.3. Este responsabil/membru în diverse comisii care funcţionează în unitatea de învăţământ:

-Comisia de întocmire a orarului şi asigurarea serviciului pe şcoală-responsabil

-Comisia pentru acordarea burselor şcolare-membru

-Comisia pentru activităţi extracurriculare-membru



76

-Comisia de gestionare a sistemului informatic integrat al învăţământului din România SIIIR-

responsabil

-Comisia de Achiziţii Publice-membru

-Responsabil cu site-ul şcolii şi gestionarea corespondenţei electronice cu I.S.J. Cluj.

-Ajută compartimentul secretariat la întocmirea actelor de studii cu ajutorul programului pe
calculator ”Diplos”. Verifică la sfârşitul fiecărui an şcolar, cu ajutorul programului pe calculator
”Diplos”, mediile anuale pentru fiecare elev.

II.4. Alte responsabilităţi:
- Răspunde de gestiunea, securitatea şi buna păstrare a dotării laboratoarelor de informatică;
- Răspunde de păstrarea în condiţii de siguranţă a licenţelor, materialelor de soft, sisteme, etc.

aferente reţelei de calculatoare;
- Răspunde de buna funcţionare şi securitatea reţelei de calculatoare, a mijloacelor audio-

vizuale, de birotică şi a celorlalte calculatoare din dotarea unităţii şcolare;
- Răspunde de predarea în termen şi de calitate a lucrărilor pe care le execută.

IV. 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, Informatician,

3.10.Fişa cadru a postului pentru Bibliotecar

1. Numele  prenumele:
2. Studii/Specializarea:
3. Denumirea postului: Bibliotecar I – (S), Bibliotecar (studii superioare)

Poziţia în COR: 262202
4. Decizia de numire:
5. Încadrarea: titulară cu normă întreagă
6. Cerinţe:

6.1 -studii:.
6.2 -studii specifice postului:
6.3 -vechime:

7. Relaţii profesionale:
7.19 -ierarhice de subordonare: este subordonată directorului şi directorului adjunct al

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

învăţământ;
7.21 -de reprezentare a unităţii şcolare: în relaţia cu alte instituții

I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI:
1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
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1.1

Elaborarea documentelor de
planificare şi de organizare
a activităţii de bibliotecă în
concordanţă cu:
a)activitatea şcolară anuală;
b)ROI şi proceduri
elaborate la nivelul unităţii;
c)planul managerial al
unităţii;
d)specificul şi
particularităţile unităţii
şcolare.

Implicarea în elaborarea documentelor privind activitatea şcolară
anuală a şcolii, prin colaborare cu coordonatorul educativ al şcolii,
cadre didactice, elevi şi adaptarea acestora la compartimentul
bibliotecă.
Elaborarea regulamentului de funcţionare şi organizare a
bibliotecii şcolare şi îl vizează la conducătorul unităţii.
Îmbunătăţirea periodică a procedurilor operaţionale existente,
astfel încât ele să corespundă fluxului operaţional existent în
şcoală.
Cunoaşte planul managerial al unităţii şcolare şi îl adaptează
compartimentului bibliotecă.

1.2
Realizarea planului
managerial al
compartimentului

Elaborarea planului managerial anual şi semestrial al bibliotecii
şcolare , în funcţie de nevoile şi cerinţele şcolii, în concordanţă cu
planul managerial al unităţii.

1.3
Elaborarea ofertei
bibliotecii

Afişează la loc vizibil oferta bibliotecii şcolare pentru anul şcolar
în curs şi vine cu propuneri noi în vederea îmbunătăţirii acesteia.
Contribuie  la promovarea ofertei bibliotecii şcolare prin
încheierea unor parteneriate cu diferite instituţii publice de profil.

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

2.1
Organizarea serviciilor de
informare şi documentare

Capacitatea de a organiza colecţia de carte, publicaţii şi seriale
(ziare, reviste, etc.), alte documente grafice şi audio-vizuale, pe
compartimente ştiinţifice care să vină în sprijinul cititorului.

2.2

Gestionarea raţională şi
eficientă a resurselor
materiale, financiare,
informaţionale şi de timp

Răspundere privind gestionarea, securitatea şi buna păstrare a
colecţiilor şi a dotării bibliotecii.
Operarea la timp în documentele de evidenţă a colecţiilor.
Verificarea colecţiilor în vederea selectării publicaţiilor pentru
casare.
Recuperarea la timp a publicaţiilor împrumutate.
Răspunde de gestionarea manualelor şcolare şi coordonează.
procedura de achiziţionare a acestora cu sprijinul magaziei I.S.J.
Cluj, prin avizul directorului unităţii.

2.3

Acordarea de consultanţă
beneficiarilor (elevi,
personal didactic, personal
auxiliar)

Atragerea elevilor la bibliotecă şi stimularea lecturii.
Organizarea unor acţiuni instructiv-educative, informativ-
formative iniţiate în colaborare cu cadrele didactice.
Propune beneficiarului colecţiei bibliotecii o serie de titluri care să
vină în sprijinul dezvoltării sale social- culturale.

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

3.1
Comunicarea şi relaţionarea
la nivel intern (elevi,

Corelarea modalităţilor de comunicare cu conţinutul informaţiei,
particularităţile de vârstă şi individuale ale membrilor grupului
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personal didactic, didactic-
auxiliar)

ţintă.
Eficienţa modalităţilor de comunicare.
Identificarea modalităţilor de comunicare adecvate situaţiilor.
Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor
conflictuale conform Art. 89 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată-“Orice
persoană fizică sau juridică, precum şi copilul pot sesiza direcţia
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din
judeţul/sectorul de domiciliu să ia măsurile corespunzătoare pentru
a-l proteja împotriva oricăror forme de violenţă, inclusiv violenţă
sexuală, vătămătoare sau de abuz fizic sau mental, de rele
tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenţă”.
“Orice persoană care, prin natura profesiei sau ocupaţiei sale,
lucrează direct cu un copil şi are suspiciuni în legatură cu existenţa
unei situaţii de abuz sau de neglijare a acestuia este obligată să
sesizeze serviciul public de asistenţă socială sau direcţia generală
de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază teritorială a
fost identificat cazul respectiv”, conform Art. 96 alin.1 din Legea
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

3.2

Comunicarea şi relaţionarea
la nivel extern (factori
factori ierarhici superiori,
comunitate, parteneri
sociali)

Construirea unor situaţii adecvate modului de lucru şi comunicare
cu superiorii ierarhici externi şi adaptarea bibliotecii la nivelul
socio-cultural al comunităţii, prin realizarea unor schimburi de
experienţă cu alte unităţi şcolare, Biblioteca Judeţeană „Octavian
Goga” Cluj-Napoca, etc.
Manifestarea interesului pentru facilitarea schimbului de informaţii
cu alţi factori externi.

3.3
Monitorizarea şi rezolvarea
situaţiilor conflictuale

Colaborează cu profesorii clasei şi, după caz, cu coordonatorul
educativ, în vederea armonizării influenţelor educative şi pentru a
asigura un climat  adecvat studiului în bibliotecă.
Încurajează relaţii principiale cu toate persoanele din şcoală şi din
afara ei.

4. MANAGEMENTUL  CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

4.1
Nivelul şi stadiul propriei
pregătiri profesionale

Manifestă interes pentru dezvoltarea profesională proprie.
Nivelul studiilor corespunde cu cerinţele postului.

4.2
Formarea profesională şi
dezvoltarea în carieră

Capacitatea de a se integra în sistemul de formare prin participarea
la cursuri de specialitate, etc.
Identificarea necesarului de autoinstruire în funcţie de dinamica
informaţiei în domeniu.

4.3
Aplicarea cunoştinţelor/
abilităţilor/competenţelor
dobândite

Capacitatea de a integra în sistemul de cunoştinţe existent,
cunoştinţe achiziţionate prin studiul individual.
Exersarea deprinderilor de studiu individual pentru atingerea unor
parametri de funcţionalitate adecvaţi.

5. CONTRIBUŢIA   LA    DEZVOLTAREA    INSTITUŢIONALĂ   ŞI   LA
PROMOVAREA
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IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

5.1

Promovarea ofertei
bibliotecii în rândul
elevilor, comunităţii
educative şi comunităţii
locale

Contribuie la promovarea ofertei bibliotecii şcolii prin mijloace
mass-media şi site-ul şcolii.

5.2

Valorizarea culturală a
patrimoniului bibliotecii
şcolare, al şcolii şi
comunităţii locale, prin
dezvoltarea de proiecte şi
parteneriate

Comunică cu diferite instituţii publice specifice şi încheie
parteneriate/proiecte educaţionale în vederea realizării scopului
educativ al unităţii şcolare şi formarea unor competenţe specifice
beneficiarului acestor proiecte.
Elaborează proiecte educaţionale, identifică partenerii şi
supraveghează derularea acestor proiecte.

5.3

Educarea elevilor în
vederea dezvoltării unei
atitudini civice şi a
promovării deschise spre
lumea contemporană

Încurajarea unei culturi educaţionale organizatorice care să
stimuleze comunicarea deschisă, participare şi iniţiativă.
Asigurarea bazei logistice pentru activităţile extracurriculare şi
cursurile şcolare, care să vină în sprijinul dezvoltării civice a
elevului în vederea deschiderii orizontului către lumea
contemporană.

6. CONDUITA PROFESIONALĂ

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

6.1

Manifestarea atitudinii
morale şi civice (limbaj,
ţinută, respect şi
comportament)

Foloseşte un limbaj adecvat, cordial în relaţiile cu factorii ierarhici
superiori, părinţii şi partenerii economici şi sociali ai şcolii.
Manifesta atenţie faţă de toate persoanele străine care vin în şcoală
indiferent în ce calitate se prezintă acestea.
Are o atitudine politicoasa atat fata de colegi, cat si fata de
persoanele cu care vine în contact în cadrul scolii.
Evită orice conflict din unitate.

6.2
Respectarea şi promovarea
deontologiei profesionale.

Să respecte demnitatea fiecarei persoane şi să promoveze
integritatea, transparenţa, egalitatea în drepturi, parteneriatul
intelectual şi cooperarea, indiferent de opiniile politice sau de
credinţele religioase.
Să îndeplinească cu profesionalism, obiectivitate, onestitate şi
loialitate atribuţiile care-i revin
Respectă normele de securitate şi sănătate în muncă şi normele
privind apărarea şi stingerea incendiilor;
Respectă prevederile Codului muncii, a Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul
Preuniversitar şi a Regulamentului Intern;
Respectă disciplina în muncă.
În conformitate cu prevederile  OMEN  nr. 5144/26.09.2013 cu
privire la  strategia anticorupţie în sectorul educaţional, OMEN  nr.
5113/15.12. 2014 pentru aprobarea  Metodologiei privind
managementul  riscurilor de corupţie în cadrul  M.E.N. şi al
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instituţiilor şi unităţilor subordonate/ coordonate a căror activitate
vizează  învăţământul preuniversitar, sunt interzise:
-colectarea de fonduri   de la elevi sau de la părinţii acestora  pentru
cadouri sau pentru protocolul destinat  cadrelor didactice antrenate
în organizarea şi desfăşurarea  unor activităţi  de evaluare
(examene şi evaluări naţionale,  olimpiade, alte concursuri şcolare,
etc.);
-folosirea traficului de influenţă şi favoritismul  în rezolvarea unor
probleme specifice postului;
-condiționarea accesului la fondul de carte / echipament auxiliar
(baza didactică din laboratoare) a elevilor și personalului didactic
de obținerea unor beneficii materiale.

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 P.S.I. şi I.S.U., în condiţiile legii.

II.1. OBLIGAŢII ŞI DREPTURI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN
MUNCĂ

Angajatul va desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare
sau îmbolnăvire profesională persoana proprie, elevii sau alţi angajaţi în conformitate cu
pregătirea şi instruirea în domeniul protecţiei muncii primită de la angajatorul său.

În acest scop angajatul are următoarele obligaţii:
a) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurilor de

aplicare a acestora ;
b) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de

producţie şi învăţare;
c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de

securitate al echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste
dispozitive;

d) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă
situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională ;

e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă in cel mai scurt timp posibil
accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi;

f) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să
informeze de îndată conducătorul locului de muncă;

g) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul
de producţie ;

h) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru
care a fost acordat ;

i) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucratorul cu atribuţii specifice în domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar pentru a da angajatorului posibilitatea să se
asigure că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru
securitate şi sănătate la locul de muncă ;
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j) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucratorul cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de
autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale ;

k) să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în
domeniul protecţiei muncii.
Angajatul nu poate fi implicat în nici o situaţie în costurile financiare ale măsurilor de

prevenire referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă.
Angajatul are dreptul să ceară angajatorului să ia măsurile cele mai potrivite şi are dreptul să

prezinte acestuia propunerile lui de măsuri pentru eliminarea sau reducerea riscurilor de
accidentare şi îmbolnăvire profesională.

În caz de pericol iminent, angajatul poate lua, în lipsa şefului ierarhic superior, măsurile care
se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajaţi.

Angajatul în caz de pericol iminent, părăseşte locul de muncă si nu trebuie să fie supus la nici
un prejudiciu din partea angajatorului. Trebuie să fie protejat împotriva oricăror consecinţe
defavorabile şi injuste. Fac excepţie cazurile unor acţiuni nejustificate sau ale unor neglijenţe
grave ale angajatului.

II.2. OBLIGAŢII   ŞI   DREPTURI   PRIVIND   APĂRAREA   ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR

Angajatul este obligat să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare
împotriva incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi
mediul.

În acest scop angajatul are următoarele obligaţii:
a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor si a situatiilor de urgenta,

stabilite de legislatia in vigoare;
b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea

împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator, conducătorul instituţiei;
c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le

organizează sau le desfăşoară;
d) să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al conducatorului unitatii, al

proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului
de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare;

e) să aducă la cunoştinţa administratorului, conducătorului instituţiei, după caz, orice defecţiune
tehnică ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu;

f) să utilizeze instalaţiile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi
a celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;

g) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor
de apărare împotriva incendiilor;

h) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare
împotriva incendiilor;

i) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducatorul unitatii, după caz, respectiv cu cadrul
tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea
realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

j) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei
oricărui pericol iminent de incendiu;
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k) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă,
referitoare la producerea incendiilor.

Angajatul care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc, serviciile de
urgenţă şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului.

În cazul în care anunţul de incendiu s-a făcut cu rea-credinţă, fără motiv întemeiat,
autorul răspunde contravenţional sau penal, potrivit legii, şi suportă cheltuielile ocazionate de
deplasarea forţelor de intervenţie.

II.3. Este responsabil/membru în diverse comisii care funcţionează în unitatea de învăţământ:
-Comisia de întocmire a orarului şi asigurarea serviciului pe şcoală-membru
-Comisia pentru bibliotecă şi manuale şcolare-responsabil
-Secretar al Consiliului Profesoral

III. 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,                                                                  Bibliotecar,

3.11.Fişa cadru a postului pentru Pedagog şcolar
1.  Numele  prenumele:
2.  Studii/Specializarea:
3. Denumirea postului:

Pedagog şcolar II (S), Pedagog şcolar - Poziţia în COR : 235908
4. Decizia de numire:
5. Încadrarea:
6. Cerinţe:

6.5 -studii:
6.6 -studii specifice postului:
6.7 -vechime:

7. Relatii profesionale:
7.22 ierarhice de subordonare: este subordonată directorului şi directorului adjunct al

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

învăţământ;
7.24 de reprezentare a unitatii scolare: în relaţia cu alte instituții

I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI:

7. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

1.1.
Corelarea conţinutului
activităţii cu obiectivele

Elaborează planul anual al activităţilor desfăşurate în internat
proiectând activităţile în funcţie de obiectivele unităţii şcolare
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generale ale instituţiei. cuprinse în planurile manageriale ale acesteia, de particularităţile
individuale ale elevilor, de vârsta acestora precum şi în funcţie de
particularităţile unităţii de învăţământ.

1.2.

Realizarea planului
managerial al pedagogului
şcolar/supraveghetorului de
noapte.

Programează în timp, pe semestre, în funcţie de structura anului
şcolar a activităţilor desfăşurate în internat, în afara orelor de curs,
asigurând, împreună cu diriginţii elevilor atingerea obiectivelor
propuse.

1.3.

Aplicarea reglementarilor
legale în vigoare ce au în
vedere activitatea
pedagogului şcolar/
supraveghetorului de
noapte.

Respectă procedurile de lucru generale specifice şcolii (programul
de lucru, punctualitatea în întocmirea şi predarea rapoartelor etc.).
Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a internatului.
Respectă întocmai legislaţia muncii şi legislaţia şcolară, normele
de protecţia muncii, P.S.I. şi I.S.U.

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

2.1.
Îndeplinirea sarcinilor de
serviciu specific postului.

Participarea alături de personalul didactic din şcoală la formarea
unui colectiv unitar de elevi.
Îndrumă şi ajută elevii de la internat la pregătirea lecţiilor,
controlează efectuarea temelor, se îngrijeşte de participarea elevilor
la lecţii şi la toate celelalte activităţi programate în şcoală.
Asigură îndeplinirea zilnică de către elevi a programelor de
activitate în sala de studiu.
Ţine un catalog cu evidenţa şi frecvenţa elevilor la internat.
Se informează despre elevi.
Valorifică rezultatele activităţilor.
Respectă termenele impuse de predare a situaţiilor către superiorul
ierarhic.
Păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are
acces.

2.2.

Utilizarea raţionala si
eficienta a resurselor
materiale, financiare,
informaţionale şi de timp.

Identifică, solicită şi recepţionează necesarul de materiale
consumabile pentru internat.
Răspunde de respectarea procedurilor interne de legate de utilizarea
aparaturii din dotare.
Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile
privind orice defecţiune în funcţionare a echipamentului cu care îţi
desfăşoară activitatea.
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

2.3.
Contribuţii la dezvoltarea
personalităţii elevului.

Identifică nevoile elevilor.
Se ocupă de organizarea timpului liber a elevilor: lectură
particulară, audiţii, serbări, participări la activităţi sportive,
plimbări.
Contribuie în toate împrejurările la formarea deprinderilor de
ordine, curăţenie şi disciplină la elevi.
Îi îndrumă pe elevi să respecte regulile igienico-sanitare în şcoală
cantină.
Utilizează strategii şi tehnici de consiliere şcolară, individuală şi de
grup, care să responsabilizeze elevul
în procesul autocunoaşterii, al adaptării la mediul şcolar, prin
observarea progresului elevilor.
Dezvoltă materiale informative (pliant, broşură, ghid) pentru părinţi
pe diferite teme: relaţia cu copilul, cum să colaboreze cu şcoala,
cum îl ajută în învăţare, în orientarea carierei, cum dezvoltă
copilului un stil de viaţă sănătos etc.
Prezintă şi comunică rezultatul activităţilor şcolare.
Determină implicarea elevului.
Facilitează comunicarea elev-elev.

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

3.1.
Capacitatea de a se integra,
de a lucra în echipa.

Alege modalităţi de comunicare cu elevii.
Îşi dezvoltă capacitatea de comunicare şi relaţionare în interiorul şi
în afara unităţii cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi
cu beneficiarii din cadrul comunităţii-familiile elevilor.
Evită în spaţiul şcolii dispute şi relaţii neprincipiale cu alţi colegi.

3.2.
Realizarea comunicării
şcoală-familie, şcoală-
comunitate şcolară/
comunitate socială

Are o atitudine politicoasă atât faţă de elevi cât şi faţă de colegi şi
faţă de persoanele cu care vine în contact în cadrul şcolii.
Vine în sprijinul rezolvării situaţiilor conflictuale din şcoală,
evitând orice dispute între elevi.
Asigură o bună comunicare cu toate compartimentele şcolii şi
transmite corect şi în timp util informaţiile.
Îi/îl informează pe directorul şcolii, pe diriginţi şi profesori asupra
activităţilor şi comportării elevilor.
Informează familia elevului asupra activitatii din internat/camin sau
activitatilor extraccuriculare.
Consiliază familia elevului.
Îşi dezvoltă capacitatea de comunicare şi relaţionare în interiorul şi
în afara unităţii cu beneficiarii din cadrul comunităţii – familiile
elevilor.
Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor
conflictuale conform Art. 89 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată-“Orice
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
persoană fizică sau juridică, precum şi copilul pot sesiza direcţia
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din
judeţul/sectorul de domiciliu să ia măsurile corespunzătoare pentru
a-l proteja împotriva oricăror forme de violenţă, inclusiv violenţă
sexuală, vătămătoare sau de abuz fizic sau mental, de rele
tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenţă”.
“Orice persoană care, prin natura profesiei sau ocupaţiei sale,
lucrează direct cu un copil şi are suspiciuni în legatură cu existenţa
unei situaţii de abuz sau de neglijare a acestuia este obligată să
sesizeze serviciul public de asistenţă socială sau direcţia generală
de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază teritorială a
fost identificat cazul respectiv”, conform Art. 96 alin.1 din Legea
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

3.3.
Monitorizarea situaţiilor
conflictuale.

Are capacitatea de a motiva şi a corecta comportamentul elevului
prin aplicarea recompenselor şi sancţiunilor,
ca urmare a evaluării comportamentelor prin prisma regulilor
existente în şcoala, familie, societate.
Identifică situaţiile generatoare de conflicte şi în cazul în care nu le
poate rezolva le aduce la cunoştinţă dirigintelui, directorului şi
părinţilor.

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

4.1.
Identificarea nevoilor
proprii de dezvoltare.

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
formare/cursuri de
perfecţionare etc.

Se preocupă de permanenta perfecţionare şi îmbunătăţire a
pregătirii profesionale în vederea aplicării corecte şi complete a
reformei învăţământului.
Participă periodic la cursuri de perfecţionare în domeniu, arătând
disponibilitate în investiţia resurselor umane.

4.3.
Aplicarea cunoştinţelor/
abilităţilor/competentelor
dobândite.

Are capacitatea de a integra în sistemul de cunoştinţe existent,
cunoştinţe achiziţionate prin studiul individual.
Exersarea deprinderilor de studiu individual pentru atingerea unor
parametri de funcţionalitate adecvaţi.
Realizarea/actualizarea portofoliului şi dosarului personal.
Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect,
comportament), respectarea şi promovarea deontologiei
profesionale.

5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA
IMAGINII ŞCOLII.
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

5.1.
Promovarea unei atitudini
proactive faţă de
activităţile şcolii

Participă la şedinţele Consiliului Profesoral, permanent
Participă la lectoratele şi şedinţele cu părinţii.
Participă la comisiile metodice şi consiliile profesorale cu tematică
specific.
Se implică în toate activităţile care se desfăşoară în şcoală ori de
câte ori este nevoie.
În vacanţe ajută secretariatul în completarea documentelor şcolare.
Se implică activ în crearea unei culturi a calităţii la nivelul
colegiului tehnic.

5.2.

Promovarea în comunitate
a activităţii instituţiei,
participând la programe şi
parteneriate

Acţionează pentru promovarea ofertei educaţionale şi a sistemului
de valori al unităţii de învăţământ la nivelul comunităţii locale prin
realizarea unor materiale de publicitate (pliante, afişe, panouri, etc.).
Iniţiază şi derulează proiecte educaţionale adaptate la nevoile şcolii
identificate pe baza unor instrumente, de exemplu: violenţa în
şcoală, comportamentele cu risc, încredere în sine, orientarea
carierei, motivaţia învăţării, şcoala părinţilor, etc.

5.3.

Facilitarea procesului de
cunoaştere, înţelegere,
însuşire şi respectarea
regulilor sociale

Selectează modele sociale relevante pentru sistemul de valori al
societăţii.
Organizează dezbateri cu elevii interni în care se analizează
situaţiile în care apar astfel de modele pentru crearea unui sistem
propriu de valori al elevului.
Iniţiază şi mobilizează elevii interni să participe la programe /
activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor
nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate.

6. CONDUITA PROFESIONALĂ

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

6.1

Manifestarea atitudinii
morale şi civice (limbaj,
ţinută, respect şi
comportament)

Foloseşte un limbaj adecvat, cordial în relaţiile cu factorii ierarhici
superiori, părinţii şi partenerii economici şi sociali ai şcolii.
Manifesta atenţie faţă de toate persoanele străine care vin în şcoală
indiferent în ce calitate se prezintă acestea.
Are o atitudine politicoasa atat fata de colegi, cat si fata de
persoanele cu care vine în contact în cadrul scolii.
Evită orice conflict din unitate.

6.2
Respectarea şi promovarea
deontologiei profesionale.

Să respecte demnitatea fiecarei persoane şi să promoveze
integritatea, transparenţa, egalitatea în drepturi, parteneriatul
intelectual şi cooperarea, indiferent de opiniile politice sau de
credinţele religioase.
Să îndeplinească cu profesionalism, obiectivitate, onestitate şi
loialitate atribuţiile care-i revin.

6.2
Respectarea şi promovarea
deontologiei profesionale.

Manifestă interes pentru respectarea în unitate a regulamentului
intern.
Încurajează disciplina muncii personalului din subordine.
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
În conformitate cu prevederile  OMEN  nr. 5144/26.09.2013 cu
privire la  strategia anticorupţie în sectorul educaţional, OMEN  nr.
5113/15.12. 2014 pentru aprobarea  Metodologiei privind
managementul  riscurilor de corupţie în cadrul  M.E.N. şi al
instituţiilor şi unităţilor subordonate/ coordonate a căror activitate
vizează  învăţământul preuniversitar, sunt interzise: -colectarea de
fonduri   de la elevi sau de la părinţii acestora  pentru cadouri sau
pentru protocolul destinat  cadrelor didactice antrenate  în
organizarea şi desfăşurarea  unor activităţi  de evaluare ( examene şi
evaluări naţionale,  olimpiade, alte concursuri şcolare, etc.);
-folosirea traficului de influenţă şi favoritismul  în rezolvarea unor
probleme specifice postului;
-condiționarea reparațiilor mobilierului școlar / materialului
didactic/ de cazare / schimbare cazarmament și altor servicii de
întreținere stabilite prin fișa postului, de primirea de foloase
necuvenite de orice tip atât de la elevi, părinți cât și de la personalul
angajat.

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 P.S.I. şi I.S.U., în condiţiile legii:

II.1. OBLIGAŢII ŞI DREPTURI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN
MUNCĂ

Angajatul va desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare
sau îmbolnăvire profesională persoana proprie, elevii sau alţi angajaţi în conformitate cu
pregătirea şi instruirea în domeniul protecţiei muncii primită de la angajatorul său.

În acest scop angajatul are următoarele obligaţii:
w) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurilor de

aplicare a acestora ;
x) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de

producţie şi învăţare;
y) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de

securitate al echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste
dispozitive;

z) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă
situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională ;

aa) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă in cel mai scurt timp posibil
accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi;

bb) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să
informeze de îndată conducătorul locului de muncă;
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cc) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul
de producţie ;

dd) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru
care a fost acordat ;

ee) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucratorul cu atribuţii specifice în domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar pentru a da angajatorului posibilitatea să se
asigure că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru
securitate şi sănătate la locul de muncă ;

ff) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucratorul cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de
autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale ;

gg) să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în
domeniul protecţiei muncii.
Angajatul nu poate fi implicat în nici o situaţie în costurile financiare ale măsurilor de

prevenire referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă.
Angajatul are dreptul să ceară angajatorului să ia măsurile cele mai potrivite şi are dreptul să

prezinte acestuia propunerile lui de măsuri pentru eliminarea sau reducerea riscurilor de
accidentare şi îmbolnăvire profesională.

În caz de pericol iminent, angajatul poate lua, în lipsa şefului ierarhic superior, măsurile care
se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajaţi.

Angajatul în caz de pericol iminent, părăseşte locul de muncă si nu trebuie să fie supus la nici
un prejudiciu din partea angajatorului. Trebuie să fie protejat împotriva oricăror consecinţe
defavorabile şi injuste. Fac excepţie cazurile unor acţiuni nejustificate sau ale unor neglijenţe
grave ale angajatului.

II.2. OBLIGAŢII  ŞI   DREPTURI   PRIVIND   APĂRAREA   ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR

Angajatul este obligat să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare
împotriva incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi
mediul.

În acest scop angajatul are următoarele obligaţii:
w) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor si a situatiilor de urgenta,

stabilite de legislatia in vigoare;
x) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea

împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator, conducătorul instituţiei;
y) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le

organizează sau le desfăşoară;
z) să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al conducatorului unitatii, al

proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului
de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare;

aa) să aducă la cunoştinţa administratorului, conducătorului instituţiei, după caz, orice defecţiune
tehnică ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu;

bb) să utilizeze instalaţiile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi
a celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
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cc) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor
de apărare împotriva incendiilor;

dd) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare
împotriva incendiilor;

ee) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducatorul unitatii, după caz, respectiv cu cadrul
tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea
realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

ff) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei
oricărui pericol iminent de incendiu;

gg) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă,
referitoare la producerea incendiilor.

Angajatul care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de
urgenţă şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului.

În cazul în care anunţul de incendiu s-a făcut cu rea-credinţă, fără motiv întemeiat,
autorul răspunde contravenţional sau penal, potrivit legii, şi suportă cheltuielile ocazionate de
deplasarea forţelor de intervenţie.

II.3. Este responsabil/membru in diverse comisii care funcţionează în unitatea de învăţământ:

-Comisia pentru cămin şi cantină-membru

II.4. RESPONSABILITĂŢI:
- Răspunde de păstrarea bunurilor şi de inventarul din cămin;
- Răspunde de asigurarea educaţiei elementare pentru toţi elevii;
- Răspunde de menţinerea curăţeniei în cămin;
- Răspunde de organizarea studiului individual în sala de lectură sau dormitoare.
- Răspunde de pastrarea ordinei si disciplinei în cămin şi şcoală;
- Răspunde de cazarea persoanelor străine in cămin;
- Răspunde de respectarea prevederilor Regulamentului de ordine interioară a căminului;
- Răspunde de respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi a normelor

privind apărarea şi stingerea incendiilor;
- Răspunde de respectarea prevederilor  Codului muncii, a Regulamentului de Organizare

şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar şi a Regulamentului Intern;
- Răspunde de respectarea disciplinei în muncă.

III. 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,                                                                             Pedagog,
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3.12.Fişa cadru a postului pentru Supraveghetor de noapte

1. Numele  prenumele:
2. Studii/Specializarea: 3. Denumirea postului: Supraveghetor de noapte I-(G),Supraveghetor
de noapte (învăţământ)

Poziţia în COR : 962911
4. Decizia de numire:
5. Încadrarea:
6. Cerinţe:

6.1.-studii:
6.2.-studii specifice postului:
6.3.-vechime:

7. Relatii profesionale:
7.25 ierarhice de subordonare: este subordonată directorului şi directorului adjunct al

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

învăţământ;
7.27 de reprezentare a unitatii scolare: în relaţia cu alte instituţii delegate de

conducerea şcolii
I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI:
8. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

1.1.
Corelarea conţinutului
activităţii cu obiectivele
generale ale instituţiei.

Elaborează planul anual al activităţilor desfăşurate în internat
proiectând activităţile în funcţie de obiectivele unităţii şcolare
cuprinse în planurile manageriale ale acesteia, de particularităţile
individuale ale elevilor, de vârsta acestora precum şi în funcţie de
particularităţile unităţii de învăţământ.

1.2.

Realizarea planului
managerial al pedagogului
şcolar/ supraveghetorului
de noapte.

Programează în timp, pe semestre, în funcţie de structura anului
şcolar a activităţilor desfăşurate în internat, în afara orelor de curs,
asigurând, împreună cu diriginţii elevilor atingerea obiectivelor
propuse.

1.3.

Aplicarea reglementarilor
legale în vigoare ce au în
vedere activitatea
pedagogului şcolar/
supraveghetorului de
noapte.

Respectă procedurile de lucru generale specifice şcolii (programul
de lucru, punctualitatea în întocmirea şi predarea rapoartelor etc.).
Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a internatului.
Respectă întocmai legislaţia muncii şi legislaţia şcolară, normele
de protecţia muncii, P.S.I. şi I.S.U.

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR
Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

2.1.
Îndeplinirea sarcinilor de
serviciu specific postului.

Participarea alături de personalul didactic din şcoală la formarea
unui colectiv unitar de elevi.
Îndrumă şi ajută elevii de la internat la pregătirea lecţiilor,
controlează efectuarea temelor, se îngrijeşte de participarea elevilor
la lecţii şi la toate celelalte activităţi programate în şcoală.
Asigură îndeplinirea zilnică de către elevi a programelor de
activitate în sala de studiu.
Ţine un catalog cu evidenţa şi frecvenţa elevilor la internat.
Se informează despre elevi. Valorifică rezultatele activităţilor.
Respectă termenele impuse de predare a situaţiilor către superiorul
ierarhic.
Păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are
acces.

2.2.

Utilizarea raţionala si
eficienta a resurselor
materiale, financiare,
informaţionale şi de timp.

Identifică, solicită şi recepţionează necesarul de materiale
consumabile pentru internat.
Răspunde de respectarea procedurilor interne de legate de utilizarea
aparaturii din dotare.
Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile
privind orice defecţiune în funcţionare a echipamentului cu care îţi
desfăşoară activitatea.

2.3.
Contribuţii la dezvoltarea
personalităţii elevului.

Identifică nevoile elevilor.
Se ocupă de organizarea timpului liber a elevilor: lectură
particulară, audiţii, serbări, participări la activităţi sportive,
plimbări.
Contribuie în toate împrejurările la formarea deprinderilor de
ordine, curăţenie şi disciplină la elevi.
Îi îndrumă pe elevi să respecte regulile igienico-sanitare în şcoală
cantină.
Utilizează strategii şi tehnici de consiliere şcolară, individuală şi de
grup, care să responsabilizeze elevul.
în procesul autocunoaşterii, al adaptării la mediul şcolar, prin
observarea progresului elevilor.
Dezvoltă materiale informative (pliant, broşură, ghid) pentru părinţi
pe diferite teme: relaţia cu copilul, cum să colaboreze cu şcoala,
cum îl ajută în învăţare, în orientarea carierei, cum dezvoltă
copilului un stil de viaţă sănătos etc.
Prezintă şi comunică rezultatul activităţilor şcolare.
Determină implicarea elevului. Facilitează comunicarea elev-elev.

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

3.1.
Capacitatea de a se integra,
de a lucra în echipa.

Alege modalităţi de comunicare cu elevii.
Îşi dezvoltă capacitatea de comunicare şi relaţionare în interiorul şi
în afara unităţii cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi
cu beneficiarii din cadrul comunităţii-familiile elevilor.
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
Evită în spaţiul şcolii dispute şi relaţii neprincipiale cu alţi colegi.

3.2.

Realizarea comunicării
şcoală-familie, şcoală-
comunitate
şcolară/comunitate socială

Are o atitudine politicoasă atât faţă de elevi cât şi faţă de colegi şi
faţă de persoanele cu care vine în contact în cadrul şcolii.
Vine în sprijinul rezolvării situaţiilor conflictuale din şcoală,
evitând orice dispute între elevi.
Asigură o bună comunicare cu toate compartimentele şcolii şi
transmite corect şi în timp util informaţiile.
Îi / îl informează pe directorul şcolii, pe diriginţi şi profesori
asupra activităţilor şi comportării elevilor.
Informează familia elevului asupra activitatii din camin sau
activitatilor extraccuriculare. Consiliază familia elevului.
Îşi dezvoltă capacitatea de comunicare şi relaţionare în interiorul şi
în afara unităţii cu beneficiarii din cadrul comunităţii – familiile
elevilor.
Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor
conflictuale conform Art. 89 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată-“Orice
persoană fizică sau juridică, precum şi copilul pot sesiza direcţia
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din
judeţul/sectorul de domiciliu să ia măsurile corespunzătoare pentru
a-l proteja împotriva oricăror forme de violenţă, inclusiv violenţă
sexuală, vătămătoare sau de abuz fizic sau mental, de rele
tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenţă”.
“Orice persoană care, prin natura profesiei sau ocupaţiei sale,
lucrează direct cu un copil şi are suspiciuni în legatură cu existenţa
unei situaţii de abuz sau de neglijare a acestuia este obligată să
sesizeze serviciul public de asistenţă socială sau direcţia generală
de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază teritorială a
fost identificat cazul respectiv”,  conform Art. 96 alin.1 din Legea
nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

3.3.
Monitorizarea situaţiilor
conflictuale din cămin.

Are capacitatea de a motiva şi a corecta comportamentul elevului
prin aplicarea recompenselor şi sancţiunilor,
ca urmare a evaluării comportamentelor prin prisma regulilor
existente în şcoala, familie, societate.
Identifică situaţiile generatoare de conflicte şi în cazul în care nu le
poate rezolva le aduce la cunoştinţă dirigintelui, directorului şi
părinţilor.

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
4.1. Identificarea nevoilor Manifestarea de obiectivitate în autoevaluare ceea ce conduce la
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Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
proprii de dezvoltare. identificarea necesarului de autoinstruire în funcţie de dinamica

informaţiei în domeniu.

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

Se preocupă de permanenta perfecţionare şi îmbunătăţire a
pregătirii profesionale în vederea aplicării corecte şi complete a
reformei învăţământului.
Participă periodic la cursuri de perfecţionare în domeniu, arătând
disponibilitate în investiţia resurselor umane.

4.3.
Aplicarea cunoştinţelor/
abilităţilor/competentelor
dobândite.

Are capacitatea de a integra în sistemul de cunoştinţe existent,
cunoştinţe achiziţionate prin studiul individual.
Exersarea deprinderilor de studiu individual pentru atingerea unor
parametri de funcţionalitate adecvaţi.
Realizarea/actualizarea portofoliului şi dosarului personal.
Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect,
comportament), respectarea şi promovarea deontologiei
profesionale.

5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA
IMAGINII ŞCOLII.

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

5.1.
Promovarea unei atitudini
proactive faţă de
activităţile şcolii

Participă la şedinţele Consiliului Profesoral, permanent
Participă la lectoratele şi şedinţele cu părinţii.
Participă la comisiile metodice şi consiliile profesorale cu tematică
specific.
Se implică în toate activităţile care se desfăşoară în şcoală ori de
câte ori este nevoie.
În vacanţe ajută secretariatul în completarea documentelor şcolare.
Se implică activ în crearea unei culturi a calităţii la nivelul
colegiului tehnic.

5.2.

Promovarea în comunitate
a activităţii instituţiei,
participând la programe şi
parteneriate

Acţionează pentru promovarea ofertei educaţionale şi a sistemului
de valori al unităţii de învăţământ la nivelul comunităţii locale prin
realizarea unor materiale de publicitate (pliante, afişe, panouri, etc.).
Iniţiază şi derulează proiecte educaţionale adaptate la nevoile şcolii
identificate pe baza unor instrumente, de exemplu: violenţa în
şcoală, comportamentele cu risc, încredere în sine, orientarea
carierei, motivaţia învăţării, şcoala părinţilor, etc.

5.3.

Facilitarea procesului de
cunoaştere, înţelegere,
însuşire şi respectarea
regulilor sociale

Selectează modele sociale relevante pentru sistemul de valori al
societăţii.
Organizează dezbateri cu elevii interni în care se analizează
situaţiile în care apar astfel de modele pentru crearea unui sistem
propriu de valori al elevului.
Iniţiază şi mobilizează elevii interni să participe la programe /
activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor
nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate.
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7. CONDUITA PROFESIONALĂ

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă

6.1

Manifestarea atitudinii
morale şi civice (limbaj,
ţinută, respect şi
comportament)

Foloseşte un limbaj adecvat, cordial în relaţiile cu factorii ierarhici
superiori, părinţii şi partenerii economici şi sociali ai şcolii.
Manifesta atenţie faţă de toate persoanele străine care vin în şcoală
indiferent în ce calitate se prezintă acestea.
Are o atitudine politicoasa atat fata de colegi, cat si fata de
persoanele cu care vine în contact în cadrul scolii.
Evită orice conflict din unitate.

6.2
Respectarea şi promovarea
deontologiei profesionale.

Să respecte demnitatea fiecarei persoane şi să promoveze
integritatea, transparenţa, egalitatea în drepturi, parteneriatul
intelectual şi cooperarea, indiferent de opiniile politice sau de
credinţele religioase.
Să îndeplinească cu profesionalism, obiectivitate, onestitate şi
loialitate atribuţiile care-i revin.

6.2
Respectarea şi promovarea
deontologiei profesionale.

Manifestă interes pentru respectarea în unitate a regulamentului
intern.
Încurajează disciplina muncii personalului din subordine.
În conformitate cu prevederile  OMEN  nr. 5144/26.09.2013 cu
privire la  strategia anticorupţie în sectorul educaţional, OMEN  nr.
5113/15.12. 2014 pentru aprobarea  Metodologiei privind
managementul  riscurilor de corupţie în cadrul  M.E.N. şi al
instituţiilor şi unităţilor subordonate/ coordonate a căror activitate
vizează  învăţământul preuniversitar, sunt interzise: -colectarea de
fonduri   de la elevi sau de la părinţii acestora  pentru cadouri sau
pentru protocolul destinat  cadrelor didactice antrenate  în
organizarea şi desfăşurarea  unor activităţi  de evaluare ( examene şi
evaluări naţionale,  olimpiade, alte concursuri şcolare, etc.);
-folosirea traficului de influenţă şi favoritismul  în rezolvarea unor
probleme specifice postului;
-condiționarea reparațiilor mobilierului școlar / materialului
didactic/ de cazare / schimbare cazarmament și altor servicii de
întreținere stabilite prin fișa postului, de primirea de foloase
necuvenite de orice tip atât de la elevi, părinți cât și de la personalul
angajat.

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 P.S.I. şi I.S.U., în condiţiile legii:

II.1. OBLIGAŢII ŞI DREPTURI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN
MUNCĂ
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Angajatul va desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare
sau îmbolnăvire profesională persoana proprie, elevii sau alţi angajaţi în conformitate cu
pregătirea şi instruirea în domeniul protecţiei muncii primită de la angajatorul său.

În acest scop angajatul are următoarele obligaţii:
a) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurilor de

aplicare a acestora ;
b) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de

producţie şi învăţare;
c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de

securitate al echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste
dispozitive;

d) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă
situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională ;

e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă in cel mai scurt timp posibil
accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi;

f) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să
informeze de îndată conducătorul locului de muncă;

g) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul
de producţie ;

h) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru
care a fost acordat ;

i) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucratorul cu atribuţii specifice în domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar pentru a da angajatorului posibilitatea să se
asigure că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru
securitate şi sănătate la locul de muncă ;

j) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucratorul cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de
autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale ;

k) să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în
domeniul protecţiei muncii.
Angajatul nu poate fi implicat în nici o situaţie în costurile financiare ale măsurilor de

prevenire referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă.
Angajatul are dreptul să ceară angajatorului să ia măsurile cele mai potrivite şi are dreptul să

prezinte acestuia propunerile lui de măsuri pentru eliminarea sau reducerea riscurilor de
accidentare şi îmbolnăvire profesională.

În caz de pericol iminent, angajatul poate lua, în lipsa şefului ierarhic superior, măsurile care
se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajaţi.

Angajatul în caz de pericol iminent, părăseşte locul de muncă si nu trebuie să fie supus la nici
un prejudiciu din partea angajatorului. Trebuie să fie protejat împotriva oricăror consecinţe
defavorabile şi injuste. Fac excepţie cazurile unor acţiuni nejustificate sau ale unor neglijenţe
grave ale angajatului.
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II.2. OBLIGAŢII  ŞI   DREPTURI   PRIVIND   APĂRAREA   ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR

Angajatul este obligat să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare
împotriva incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi
mediul.

În acest scop angajatul are următoarele obligaţii:
a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor si a situatiilor de urgenta,

stabilite de legislatia in vigoare;
b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea

împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator, conducătorul instituţiei;
c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le

organizează sau le desfăşoară;
d) să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al conducatorului unitatii, al

proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului
de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare;

e) să aducă la cunoştinţa administratorului, conducătorului instituţiei, după caz, orice defecţiune
tehnică ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu;

f) să utilizeze instalaţiile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi
a celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;

g) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor
de apărare împotriva incendiilor;

h) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare
împotriva incendiilor;

i) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducatorul unitatii, după caz, respectiv cu cadrul
tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea
realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

j) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei
oricărui pericol iminent de incendiu;

k) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă,
referitoare la producerea incendiilor.

Angajatul care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de
urgenţă şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului.

În cazul în care anunţul de incendiu s-a făcut cu rea-credinţă, fără motiv întemeiat,
autorul răspunde contravenţional sau penal, potrivit legii, şi suportă cheltuielile ocazionate de
deplasarea forţelor de intervenţie.

II.3. ESTE RESPONSABIL/MEMBRU in diverse comisii care funcţionează în unitatea de
învăţământ:

II.4. RESPONSABILITĂŢI:
- Raspunde de pastrarea bunurilor si de inventarul din camin;
- Raspunde de asigurarea educatiei elementare pentru toti elevii;
- Raspunde de mentinerea curateniei in camin;
- Raspunde de organizarea studiului individual in sala de lectura sau dormitoare.
- Raspunde de pastrarea ordinei si disciplinei in camin si scoala;
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- Răspunde de respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi normele de
protecţia muncii şi P.S.I.

- Răspunde de respectarea prevederilor  Codului muncii, a Regulamentului de Organizare
şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar şi a Regulamentului Intern.

- Respectarea disciplinei în muncă.
- Raspunde de cazarea persoanelor straine in camin;
- Respectarea prevederilor Regulamentului de ordine interioara a caminului;

III. 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, Supraveghetor de noapte,

3.13.Fişa cadru a postului pentru Muncitor calificat

1. Numele  prenumele:
2. Studii/Specializarea:
3. Denumirea postului: Muncitor calificat I-M

Poziţia în COR : 741307

4. Decizia de numire:
6.1 Încadrarea: -studii:
6.2 -studii specifice postului:
6.3 -vechime:
6.4 -alte cerinţe:
6.5 Relații -ierarhice de subordonare: este subordonat directorului, directorului

adjunct și administratorului de patrimoniu;
7.1 -de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de

învățământ;
7.2 -de reprezentare a unitatii scolare: delegat de conducerea şcolii

I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI
1. Executa sarcinile trasate de seful de compartiment, asigurand realizarea lucrarilor de calitate

si la termene;
2. Raspunde de mentinerea in stare de functionare a tuturor instalatiilor din scoala si anexe,

internate si atelierele scoala etc.;
3. Intocmeste periodic necesarul pentru aprovizionarea locului de muncă cu diferite tipuri de

materiale;
4. Informeaza in scris conducerea scolii, despre orice anomalie constatata, privind interventia

neautorizata a altor persoane la instalatia electrica sau la utilaje;
5. Raspunde de asigurarea normelor de impamantare la toate aparatele si utilajele racordate la

tensiune de 220 V sau 380 V;
6. Raspunde de marcarea tensiunilor de lucru la intrerupatoarele si prizele din scoala si anexe,

camine, atelierele scoala etc.;
7. Raspunde de asigurarea firidelor si a panourilor de distributie a energiei electrice,impotriva

interventiilor neautorizate;
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8. Sesizeaza in scris orice constatare privind utilizarea de consumatori electrici neconformi cu
standardele in vigoare;

9. Va sesiza in scris administratorul scolii, la orice distrugere voita sau accidentala a instalatiilor
din dotarea scolii sau la interventia neautorizata asupra acestora;

10. Aprovizionarea cu materiale se face în timp util, astfel încât lipsa lor sa nu producă
disfuncţionalităţi.

11. Materialele primite sunt verificate cu atenţie, eventualele deficiente de calitate sau
neconformităţi fiind identificate cu promptitudine şi sesizate. Materialele sunt depozitate în
condiţii de siguranţă, conform normativelor interne. Sunt depozitate în ordine, astfel încât sa
permită identificarea şi utilizarea rapida.

12. Materialele sunt gestionate cu responsabilitate, consumurile fiind înregistrate conform
procedurii de la locul de muncă. Necesarul de resurse este stabilit în funcţie de complexitatea
lucrării si este stabilit astfel încât sa permită realizarea obiectivelor la termenele stabilite, cu
costuri minime;

13. Verifica zilnic instalatiile electrice, inregistreaza reparatiile necesare si le remediaza prompt;
14. Intrerupe tensiunea si separa instalatia sau partea de instalatie , dupa caz, la care urmeaza sa

lucreze;
15. Identifica instalatia sau partea din instalatie in care urmeaza a se lucra;
16. Verifica lipsa tensiunii si legarea imediata a instalatiei sau a partii de instalatie la pamant si in

scurtcircuit;
17. Delimiteaza corespunzator conform N.G.P.M. zona de lucru;
18. Se asigura impotriva accidentelor de natura neelectrica care ar putea surveni pe parcursul

executarii lucrarii;
19. Verifica integritatea izolatiei, ingradirilor, starea carcaselor;
20. Verifica instalatiile de protectie prin legare la nul si/sau legare la pamant;
21. Verifica echipamentul de protectia muncii;
22. Executa legaturile la pamant si in scurtcircuit in zona de lucru;
23. Autorizeaza accesul de lucru cu foc deschis daca lucrarea o impune;
24. Are grija la folosirea aparatelor electrice portabile sau fixe sa se conecteze la instalatia de

legare la pamant;
25. Verfica daca schelele de lucru interioare si exterioare sunt instalate pe suprafete nivelate si

curate, daca lucrarea de executat presupune schele;
26. Are grija sa evite concentrarile de materiale si de oameni intr-un singur loc, daca lucrarea

este la inaltime, are grija ca materialele sa fie depozitate pentru a nu impiedica accesul si
operatiile de transport;

27. Formuleaza pentru uzul conducerii, observatii si propuneri de natura legislativa,
metodologica, procedurala sau organizatorica, atunci cand situatia o impune;

28. Examineaza legalitatea, regularitatea si conformitatea operatiunilor, identifica risipa si
gestiunea defectuasa si fraudele, iar pe aceste baze, propune masuri pentru recuperarea
pagubelor si sanctionarea celor vinovati, dupa caz;

29. Acorda ajutorul solicitat de catre personalul de ingrijire si de catre cadrele didactice pentru –
montarea jaluzelelor, perdelelor, draperiilor etc.;

30. Se ocupa permanent ca materialele de aparare impotriva incendiilor de la locul de munca. sa
fie in stare perfecta de functionare;

31. Participa la actiunile de stingere si de salvare a bunurilor din patrimoniu in caz de incendiu,
cutremur, calamitate naturala;
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32. Insusirea si respectarea in intreaga activitate de intretinere si reparatii a normelor de sanatate
si securitate in munca si aparare impotriva incendiilor;

33. Nu are voie sa vina la serviciu în stare de ebrietate şi nici sa consume bauturi alcoolice în
timpul programului de lucru, sa nu absenteze şi sa nu lipseasca fara sa anunţe în prealabil
conducerea unitaţii sau administratorul unitatii;

34. Se prezinta la lucru odihnit, apt pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu.
35. Pe perioada vacanţelor verifică şi remediază anumite defecţiuni din instalaţia de încălzire;
36. Menţine şi răspunde de obiectele de inventar din dotare;
37. Nu are voie să părăsească locul de muncă în timpul programului;
38. Pe perioada vacanţelor sau ori de cate ori este solicitat de conducerea scolii sau administrator

participă la amenajările ce se fac în sălile de clasă şi în curtea şcolii;
39. Respecta Regulamentul Intern si normele de securitate in munca si aparare impotriva

incendiilor.
40. In absenta motivata, inlocuitorul este desemnat de administratorul scolii;
41. Actualizarea atributiilor se va face in functie de modificarile organizatorice si legislative care

apar;
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 P.S.I. şi I.S.U., în condiţiile legii:

II.1. OBLIGAŢII ŞI DREPTURI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN
MUNCĂ

Angajatul va desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare
sau îmbolnăvire profesională persoana proprie, elevii sau alţi angajaţi în conformitate cu
pregătirea şi instruirea în domeniul protecţiei muncii primită de la angajatorul său.

2.Alte obligaţii:
hh) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurilor de

aplicare a acestora ;
ii) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de

producţie şi învăţare;
jj) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de

securitate al echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste
dispozitive;

kk) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă
situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională ;

ll) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă in cel mai scurt timp posibil
accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi;

mm) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să
informeze de îndată conducătorul locului de muncă;

nn) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul
de producţie ;

oo) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru
care a fost acordat ;

pp) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucratorul cu atribuţii specifice în domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar pentru a da angajatorului posibilitatea să se
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asigure că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru
securitate şi sănătate la locul de muncă ;

qq) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucratorul cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de
autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale ;

rr) să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în
domeniul protecţiei muncii.
Angajatul nu poate fi implicat în nici o situaţie în costurile financiare ale măsurilor de

prevenire referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă.
Angajatul are dreptul să ceară angajatorului să ia măsurile cele mai potrivite şi are dreptul să

prezinte acestuia propunerile lui de măsuri pentru eliminarea sau reducerea riscurilor de
accidentare şi îmbolnăvire profesională.

Angajatul în caz de pericol iminent, părăseşte locul de muncă si nu trebuie să fie supus la nici
un prejudiciu din partea angajatorului. Trebuie să fie protejat împotriva oricăror consecinţe
defavorabile şi injuste. Fac excepţie cazurile unor acţiuni nejustificate sau ale unor neglijenţe
grave ale angajatului.

În caz de pericol iminent, angajatul poate lua, în lipsa şefului ierarhic superior, măsurile care
se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajaţi.

II.3. OBLIGAŢII   ŞI   DREPTURI   PRIVIND   APĂRAREA  ÎMPOTRIVA  INCENDIILOR
Angajatul este obligat să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare

împotriva incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi
mediul.

În acest scop angajatul are următoarele obligaţii:
a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor si a situatiilor de urgenta,

stabilite de legislatia in vigoare;
b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea

împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator, conducătorul instituţiei;
c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le

organizează sau le desfăşoară;
d) să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al conducatorului unitatii, al

proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului
de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare;

e) să aducă la cunoştinţa administratorului, conducătorului instituţiei, după caz, orice defecţiune
tehnică ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu;

f) să utilizeze instalaţiile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi
a celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;

g) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor
de apărare împotriva incendiilor;

h) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare
împotriva incendiilor;

i) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducatorul unitatii, după caz, respectiv cu cadrul
tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea
realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
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j) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei
oricărui pericol iminent de incendiu;

k) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă,
referitoare la producerea incendiilor.

Angajatul care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de
urgenţă şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului.

În cazul în care anunţul de incendiu s-a făcut cu rea-credinţă, fără motiv întemeiat,
autorul răspunde contravenţional sau penal, potrivit legii, şi suportă cheltuielile ocazionate de
deplasarea forţelor de intervenţie.

II.4. RESPONSABILITĂŢI

- Raspunde de buna functionare a instalatiei electrice din scoala, camine, ateliere scoala, anexe
etc.

- Raspunde de receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor facute in scoala, ateliere, camin etc.
- Raspunde de respectarea prescriptiilor tehnice I.S.C.I.R. specifice – Cerinţe tehnice privind

montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de abur şi de apă
fierbinte, supraîncălzitoarelor şi a economizoarelor independente, a Legii nr. 307/12.07.2006
privind apararea impotriva incendiilor, si a Legii nr. 319/14.07.2006 privind sanatatea si
securitatea in munca

- Raspunde de respectarea normelor de sanatate si securitate in munca si aparare impotriva
incendiilor la locul de munca.

- Raspunde de respectarea prevederilor Codului muncii, si a Regulamentului intern.
- Respectarea disciplinei in munca.

III. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ:

Neindeplinirea sarcinilor de serviciu sau indeplinirea lor in mod necorespunzator, atrage
după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor  legii.

Director,                                                                         Angajat,
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Art.4.Fişe cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual

4.1.FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE  PENTRU CADRELE DIDACTICE

Numărul fişei postului _____________

Numele şi prenumele cadrului didactic _____________________________________________

Specialitatea ___________________________________________________________________

Perioada evaluării ____________________

Calificativul acordat ___________________

Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă

Indicatori
de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj
acordat Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

1. Proiectarea
activităţii

1.1.Respectarea programei şcolare, a
normelor de elaborare a documentelor
de proiectare, precum şi adaptarea
acesteia la particularităţile
grupei/clasei.

1.1.a.Existenţa programelor şcolare în vigoare
la portofoliul cadrului didactic.

6

1,00

1.1.b.Întocmirea planificărilor calendaristice şi
a  planurilor unităţilor de învăţare conform
legislaţiei în vigoare până la termenul stabilit.

2,00

1.1.c.Proiectarea didactică întocmită pe baza
evaluării iniţiale şi a particularităţilor de
vârstă/nevoi ale elevilor.

2,00

1.1.d.Redactarea documentelor de proiectare
prin elemente de originalitatea (indicatori,
evaluare etc.).

1,00

1.2.Implicarea în activităţile de
proiectare a ofertei educaţionale la
nivelul unităţii.

1.2.a.Realizarea ofertei educaţionale la nivelul
disciplinei şi includerea acesteia în oferta
educaţională la nivelul unităţii.

1 1,00

1.3.Folosirea T.I.C. în activitatea de
proiectare.

1.3.a.Realizarea proiectării activităţii în format
electronic.

3
1,00

1.3.b. Folosirea T.I.C. în redactarea
documentelor specifice activităţii (instrumente
de lucru, fişe, rapoarte etc.)

2,00

1.4.Proiectarea unor activităţi
extracurriculare corelate cu obiectivele
curriculare, nevoile şi interesele
educabililor, planul managerial al
unităţii.

1.4.a.Proiectarea unor activităţi extracuriculare
în conformitate cu obiectivele fixate în planul
managerial. 5

2,50

1.4.b.Participarea la activităţi extracuriculare
organizate de unitatea de învăţământ 2,50

Total domeniu 15 p 15 p
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă

Indicatori
de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj
acordat Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

2. Realizarea
activităţilor
didactice.

2.1.Utilizarea unor strategii didactice
care asigură caracterul aplicativ al
învăţării şi formarea competenţelor
specifice.

2.1.a.Demersul didactic este în concordanţă cu
documentele de planificare a activităţii
didactice (planul de învăţământ, programa
şcolară etc.).

9

2,00

2. Realizarea
activităţilor
didactice.

2.1.Utilizarea unor strategii didactice
care asigură caracterul aplicativ al
învăţării şi formarea competenţelor
specifice.

2.1.b.Există concordanţă între competenţele
specifice-obiectivele operaţionale-conţinuturi-
activităţi de învăţare-metode didactice-
mijloace didactice.

1,00

2.1.c.Demersul didactic are în vedere
instruirea diferenţiată/centrată pe elev/elevii cu
C.E.S/particularităţile de vârstă ale elevilor.

2,00

2.1.e.Folosirea metodelor activ-participative în
cadrul lecţiilor. 2,00

2.1.f.Realizarea unor lecţii din perspectivă
transdisciplinară şi interdisciplinară. 2,00

2.2.Utilizarea eficientă a resurselor
materiale din unitatea de învăţământ în
vederea optimizării activităţilor
didactice inclusiv T.I.C.

2.2.a.Utilizarea în cadrul lecţiilor a manualului
şcolar şi a altor auxiliare didactice existente în
dotarea cabinetelor/bibliotecii
şcolare/manualul profesorului. 5

2,00

2.2.b.Realizarea şi utilizarea unor mijloace de
învăţare a  disciplinei 1,00

2.2.c.Utilizarea mijloacelor T.I.C. în cadrul
orelor de curs. 2,00

2.3.Diseminarea, evaluarea şi
valorizarea activităţilor realizate.

2.3.a.Prezentarea rezultatelor în cadrul unor
întâlniri cu părinţii/la nivelul comisiei
metodice.

3

1,00

2.3.b.Feed-back-ul primit de la elevi şi părinţi
prin aplicarea unor fişe/chestionare. 1,00

2.3.c.Valorizarea activităţilor prin realizarea
unor portofolii/expoziţii/exemple de bună
practică.

1,00

2.4.Organizarea şi desfăşurarea
activităţilor extracurriculare,
participarea la acţiuni de voluntariat.

2.4.a.Organizarea unor activităţi
extracurriculare la nivelul şcolii.

6

1,00

2.4.b.Participarea la unele activităţi
extracurriculare organizate la nivelul şcolii. 2,00

2.4.c.Redactarea/coodonarea realizării revistei
şcolii. 1,00

2.4.d.Organizarea unor activităţi de
voluntariat. 0,50

2.4.e.Participarea la activităţi de voluntariat. 0,50
2.4.f.Întocmirea documentaţiei specifice
organizării şi desfăşurării unor activităţi
extracurriculare/de voluntariat (procese-
verbale, rapoarte, analize etc.)

1,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă

Indicatori
de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj
acordat Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

2.5.Formarea deprinderilor de studiu
individual şi în echipă în vederea
formării/dezvoltării competenţei de ,,a
învăţa să înveţi‘’.

2.5.a.Promovarea studiului individual în
rezolvarea unor sarcini de lucru creative. 2

1,00

2.5.b.Promovarea studiului în echipă în
rezolvarea unor sarcini de lucru. 1,00

Total domeniu 25 p. 25 p

3. Evaluarea
rezultatelor
învăţării.

3.1.Asigurarea transparenţei criteriilor,
a procedurilor de evaluare

3.1.a.Stabilirea obiectivelor şi a criteriilor de
evaluare a elevilor.

4,5

1,00

3.1.b.Asigurarea permanentă a feed-back-ului. 1,00
3.1.c.Anunţarea permanentă a modalităţilor de
evaluare a elevilor. 0,50

3.1.d.Utilizarea la clasă a unor modalităţi
diferite de evaluare: iniţială, continuă şi
sumativă.

1,00

3.1.e.Notarea ritmică a elevilor. 1,00

3.2.Aplicarea testelor predictive,
interpretarea şi comunicarea
rezultatelor.

3.2.a.Formularea itemilor în concordanţă cu
obiectivele, conţinuturile evaluării şi
standardelor de performanţă.

4,5

2,00

3.2.b.Realizarea de bareme de corectare şi
notare. 1,00

3.2.c.Analiza administrării testelor şi
întocmirea matricei de specificaţie. 1,00

3.2.d. Comunicarea individuală a rezultatelor
evaluării. 0,50

3. Evaluarea
rezultatelor

învăţării.

3.3.Utilizarea diverselor instrumente
de evaluare, inclusiv a celor din banca
de instrumente de evaluare unică.

3.3.a.Folosirea de fişe de lucru.

4
2,00

3.3.b.Utilizarea unor instrumente diverse de
evaluare (portofolii/referate/proiecte).
Prezentare.

2,00

3.4.Promovarea autoevaluării şi
interevaluării.

3.4.a.Includerea autoevaluării ca etapă în
demersul didactic în proiectarea activităţilor.

4

1,00

3.4.b.Folosirea unor fişe/chestionare de
autoevaluare. 1,00

3.4.c.Realizarea autoevaluării individuale/în
cadrul grupelor de lucru. 1,00

3.4.d.Realizarea interevaluării la nivelul
clasei/grupelor de lucru. 1,00

3.5.Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor
educaţionali.

3.5.a.Aplicarea de chestionare
părinţilor/elevilor.

1,5

0,50

3.5.b.Implicarea beneficiarilor educaţionali în
alegerea ofertei educaţionale ce urmează a fi
parcursă.

0,50

3.5.c.Întâlniri periodice cu părinţii/elevii. 0,50
3.6.Coordonarea elaborării
portofoliului educaţional ca element

3.6.a.Evaluarea conţinutului portofoliului
educaţional. 1,5 0,50
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă

Indicatori
de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj
acordat Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

central al evaluării rezulatelor
învăţării.

3.6.b.Întocmirea criteriilor de evaluare a
portofoliilor educaţionale. 0,50

3.6.c.Monitorizarea şi intervenţia pentru
realizarea corespunzătoare a portofoliilor. 0,50

Total domeniu 20 p. 20 p

4.Managementul
clasei de elevi

4.1.Stabilirea unui cadru adecvat
(reguli de conduită, atitudini , ambient
) pentru desfăşurarea activităţilor în
conformitate cu particularităţile clasei
de elevi.

4.1.a.Prezentarea normelor de conduită care
trebuie respectate în timpul orelor de curs aşa
cum reies din R.I. 2

1,00

4.1.b.Prelucrarea la elevi a normelor de protecţie
a muncii in laboratoare, ateliere şcoala, sală de
sport, etc.

1,00

4.2.Monitorizarea comportamentului
elevilor şi gestionarea situaţiei
conflictuale.

4.2.a.Completarea unor fişe de observaţie a
comportamentului elevilor.

4

1,00

4.2.b.Intervenţia pentru ameliorarea unor situaţii
conflictuale. 2,00

4.2.c.Contribuţii la realizarea strategiilor de
combatere a violenţei. 1,00

4.3.Cunoaşterea, consilierea şi tratarea
diferenţiată a elevilor

4.3.a.Completarea unor fişe de observaţie a
elevilor, in calitate de profesor diriginte.

3
1,00

4.3.b.Consilierea permanentă a elevilor. 1,00
4.3.c.Tratarea diferenţiată a elevilor. 1,00

4.4.Motivarea elevilor prin valorizarea
exemplelor de bună practică.

4.4.a.Implicarea elevilor în diverse activităţi
extracurriculare. 3

2,00

4.4.b.Valorizarea elevilor care s-au remarcat
prin exemple de buna practică. 1,00

Total domeniu 12 p. 12 p

5.Managementul
carierei şi a al

dezvoltării
profesionale.

5.1.Valorificarea competenţelor
ştiinţifice, didactice şi metodice
dobândite  prin participarea la
programele de formare
continuă/perfecţionare.

5.1.a.Valorificarea competenţelor dobândite la
cursurile de formare în activităţile de la clasă.

1
0,50

5.1.b.Diseminarea informaţiilor dobândite la
unele cursuri de formare continuă, la nivelul
unităţii.

0,50

5.2.Implicarea în organizarea
activităţilor metodice la nivelul
comisiei/catedrei/responsabil.

5.2.a.Participarea cu lucrări metodico-
ştiinţifice/organizarea unor activităţi metodice
la nivelul şcolii/catedrei/comisiei.

2

0,50

5.2.b.Susţinerea de lecţii demonstrative la
nivelul unităţii de învăţământ 0,50

5.2.c. Participarea la activităţi metodice
organizate la nivel judeţean. 0,50

5.2.d.Participarea la activităţi metodice
organizate la nivel regional/naţional. 0,50

5.3.Realizarea/Actualizarea portofiului
profesional şi dosarului personal.

5.3.a.Realizarea şi actualizarea permanentă a
portofoliului profesional şi dosarului personal. 1 1,00

5.Managementul
carierei şi a al

5.4.Dezvoltarea capacităţii de
comunicare şi relaţionare în interiorul

5.4.a.Comunicarea cu celelalte cadre didactice,
disponibilitate în realizarea unor 4 0,50
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă

Indicatori
de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj
acordat Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

dezvoltării
profesionale.

şi în afara unităţii cu elevii, personalul
şcolii, echipa managerială şi cu
beneficiarii din cadrul comunităţii –
familiile elevilor.

activităţi/sarcini la nivelul şcolii.
5.4.b.Comunicarea cu, conducerea şcolii.,
disponibilitate în rezolvarea unor activităţi
curente.

1,00

5.4.c.Participarea în calitate de profesor
evaluator/asistent/însoţitor la diverse examene
naţionale/concursuri şi olimpiade.

1,00

5.4.d.Colaborarea cu părinţii şi alţi membri ai
comunităţii în realizarea obiectivelor
educaţionale.

0,50

5.4.e.Participarea la şedinţele Consiliului
Profesoral 1,00

Total domeniu 8 p. 8 p

6. Contribuţia la
dezvoltarea

instituţională şi
la promovarea

imaginii unităţii
şcolare.

6.1.Dezvoltarea de parteneriate şi
proiecte educaţionale în vederea
dezvoltării instituţionale.

6.1.a.Realizarea de parteneriate educaţionale.

3

1,00
6.1.b.Realizarea unor proiecte educaţionale la
nivelul unităţii.. 1,00

6.1.c. Realizarea unor proiecte educaţionale
incluse în CAEJ/CAER
/CAEN

1,00

6.2.Promovarea ofertei educaţionale.

6.2.a.Implicarea in realizarea ofertei
educaţionale. 2

1,00

6.2.b.Implicarea in promovarea ofertei
educaţionale. 1,00

6.3.Promovarea imaginii şcolii în
comunitate prin participare şi
rezultatele elevilor la olimpiade,
concursuri, competiţii, activităţi
extracurriculare şi extraşcolare.

6.3.a.Pregătirea elevilor in vederea participării
la olimpiadele şcolare şi/sau concursuri
specifice disciplinelor de invăţământ.

3,5

0,50

6.3.b.Rezultate obţinute de elevi la
concursuri/olimpiade. 1,00

6.3.c.Coordonarea elevilor participanţi la
simpozioane şi sesiuni de comunicări ale
elevilor.

1,00

6.3.d.Participarea la activitati extracurriculare. 1,00

6.4.Realizarea/pariciparea la
programe/activităţi de prevenire şi
combatere a violenţei şi
comportamentelor nesănătoase în
mediul şcolar, familie şi societate.

6.4.a.Participarea la programe/activităţi de
prevenire si combatere a violenţei.

2,5

0,50

6.4.b.Implicarea în activităţi de combatere a
comportamentelor nesănătoase (consum de
droguri, alimentaţie nesănătoasă etc.).

1,00

6.4.c.Implicarea în acţiuni de protecţia
mediului. 1,00

6.5.Respectarea normelor, procedurilor
de sănătate şi securitatea muncii şi de
P.S.I. şi I.S.U. pentru toate tipurile de

6.5.a.Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de
sănătate şi securitate a muncii şi de P.S.I.
prevăzute de legislaţia în vigoare.

2 1,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă

Indicatori
de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj
acordat Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

activităţi desfăşurate în cadrul unităţii
de învăţământ precum şi a sarcinilor
suplimentare.

6.5.b.Participarea la activităţi de S.S.M. si
P.S.I., conform planificărilor, în acţiuni
comune cu unele instituţii abilitate.

1,00

6.6.Implicarea activă în crearea unei
culturi a calităţii la nivelul
organizaţiei.

6.6.a.Realizarea de proceduri specifice la
nivelul disciplinelor pentru creşterea calităţii.

2
1,00

6.6.b.Realizarea de planuri de măsuri
remediale, în vederea creşterii calităţii actului
educaţional.

1,00

Total domeniu 15 p. 15 p

7. Conduita
profesională

7.1.Manifestarea atitudinii morale şi
civice (limbaj, ţinută, respect,
comportament)

7.1.a. Manifestarea unei atitudini morale şi
civice conforme cu statutul de cadru didactic. 2 2,00

7.2.Respectarea şi promovarea
deontologiei profesionale

7.2.a. Promovarea deontologiei profesionale şi
a respectului faţă de ceilalţi, în relaţia cu
personalul unităţii, părinţi, parteneri
educaţionali etc.

3 3,00

Total domeniu 5 p. 5 p
TOTAL 100p 100 p

Semnătura

Data:
Nume şi prenume: Semnături:

Cadru didactic evaluat: ______________________________________________ ______________________

Responsabil comisie: ______________________________________________ ______________________

Director: _______________________ ______________________

Membrii Consiliului de Administraţie

Art.11 Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condiţiile metodologiei de mai sus,  este:

- de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;

- de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine;

- de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;

- sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător.
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4.2.FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE  PENTRU FUNCŢIA DE SECRETAR - ŞEF
Numărul fişei postului:

Numele şi prenumele titularului:

Perioada evaluării:

Calificativul acordat: ________________________________

Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punc
taj

maxi
m
al

crite
riulu

i

Punct
aj

maxi
m
al

indica
torulu

i

Punctaj acordat

Valid
area
C.P.

Auto
evalu
are

Evalu
are

comisi
e

Eval
uare
C.A

1. Proiectarea
activităţii

1.1.Respectarea
planurilor manageriale
ale şcolii.

Elaborarea planului managerial al
compartimentului secretariat pe baza activităţii
şcolare anuale, al specificului şi particularităţilor
unităţii şcolare

4,00 4,00

1.2.Implicarea în
proiectarea activităţii
şcolii, la nivelul
compartimentului.

Coordonează întreaga activitate a serviciului
secretariat în funcţie de nevoile şi necesităţile
şcolii.

5,00

2,00

Vine în sprijinul desfăşurării activtăţii cu metode
de lucru noi, care să îmbunătăţească activitatea
compartimentului.

3,00

1.3.Realizarea
planificării
calendaristice a
compartimentului.

Întocmeşte un plan de muncă anual şi pe semestre
care să vină în sprijinul activităţii şi îl aduce la
cunoştinţa directorului, pentru aprobare. 2,00 2,00

1.4.Cunoaşterea şi
aplicarea legislaţiei în
vigoare.

Se preocupă de procurarea şi păstrarea
documentelor privind legislaţia şcolară (legi,
decrete, hotărâri, ordine, regulamente, instrucţiuni
etc.).

2,00 2,00

1.5.Folosirea
tehnologiei

Verificarea zilnică a e-mailului şi a diferitelor
programe informatice puse la dispoziţie de 7,00 2,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punc
taj

maxi
m
al

crite
riulu

i

Punct
aj

maxi
m
al

indica
torulu

i

Punctaj acordat

Valid
area
C.P.

Auto
evalu
are

Evalu
are

comisi
e

Eval
uare
C.A

informatice în
proiectare.

I.S.J.Cluj.
Se preocupă de achiziţionarea de software în
vederea achiziţionării legislaţiei în vigoare şi a
altor activităţi care vin în sprijinul
compartimentului secretariat.

2,00

Redactează toate documentele de proiectare
folosind resursele T.I.C. 3,00

Total domeniu 20 p. 20 p

2.Realizarea
activităţilor

2.1.Organizarea
documentelor oficiale.

Asigură înscrierea elevilor în învăţământul liceal,
clasa a IX-a liceu zi şi seral, clasa a IX-a şi clasa a
X-a şcoală profesională, anul I şcoală postliceală,
clasele a XI-a liceu seral etc., verificând
legalitatea documentelor depuse la dosar si
completarea acestuia cu actele necesare.

10

0,50

Asigura înscrierea elevilor repartizaţi de către
Consiliul de Administraţie prin transferuri şcolare,
verificând legalitatea documentelor depuse la
dosar şi completarea acestuia cu actele necesare.

0,50

Ţine o evidenţă strictă a mişcării elevilor (veniţi,
retraşi, transferaţi, exmatriculaţi etc.) operând
înregistrările aferente în documentele de evidenţă
şcolară.

0,50

Întocmeşte, solicită şi transmite în timp util
situaţiile şcolare a elevilor transferaţi de la sau la
altă unitate şcolară.

0,50

Întocmeşte baza de date cu elevii din clasele
terminale în vederea pregătirii examenului de
absolvire şi bacalaureat.

0,50

Întocmeşte listele cu elevii corigenţi, repetenţi, 0,50
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punc
taj

maxi
m
al

crite
riulu

i

Punct
aj

maxi
m
al

indica
torulu

i

Punctaj acordat

Valid
area
C.P.

Auto
evalu
are

Evalu
are

comisi
e

Eval
uare
C.A

situaţii şcolare neîncheiate la sfârşit de semestru şi
an şcolar.
Participă la pregătirea logisticii în vederea
desfăşurării în bune condiţii a examenelor ce se
desfăşoară la nivelul unităţii (admitere, absolviri,
bacalaureat etc.).

0,50

Răspunde de sigiliul unităţii şi de aplicarea
acestuia în condiţiile legii, iar în perioada în care
nu este în şcoală, acesta este predat directorului
unităţii de învăţământ.

0,50

Întocmeşte lucrările privind începerea anului
şcolar, încheierea semestrelor, sfârşit de an şcolar
(situaţii operative, S.C.1, 2, 3, S.C. O, STATOCT,
SIIIR, B.D.N.E., etc. ).

1,00

Transcrie, înregistrează în regim special, deciziile
emise de catre directorul unităţii: decizii privind
examenele de amanare, corigenţe, admitere,
absolviri, treceri la alte grupe de salarizare,
acordare drepturi salariale, diferite comisii etc.

1,00

Întocmeşte statele de funcţii pentru personalul
didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic în fiecare
an şcolar.

1,00

Întocmeşte la începutul fiecărui an şcolar ori de
câte ori solicită I.S.J.Cluj, normarea personalului
în norme, plata cu ora, inclusiv constituirea
posturilor vacante/blocate.

1,00

Înaintează către I.S.J Cluj propunerile privind
acordarea gradaţiilor de merit pentru toţi salariaţii. 0,50

Întocmeşte fişa de încadrare a unităţii, baza de 1,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punc
taj

maxi
m
al

crite
riulu

i

Punct
aj

maxi
m
al

indica
torulu

i

Punctaj acordat

Valid
area
C.P.

Auto
evalu
are

Evalu
are

comisi
e

Eval
uare
C.A

date cu titularii, suplinitorii, detasatii, etc. înscrie
în fişele de încadrare anuale ale unităţii şcolare,
date privind vechimea, salariul, gradele didactice
şi statutul de încadrare( titular, detaşat,suplinitor
etc.).

2.Realizarea
activităţilor

2.1.Organizarea
documentelor oficiale.

Ţine evidenţa evaluărilor anuale pentru întreg
personalul şi transmite în scris rezultatele
evaluării anuale.

0,50

2.2. Asigură ordonarea
şi arhivarea
documentelor unităţii.

Ordonează documentele din serviciul secretariat
în funcţie de Nomenclatorul arhivistic.

3,00

1,00

Colaborează cu Direcţia Judeţeană a Arhivelor
Statului în vederea actualizării, conform legislaţiei
în vigoare, a Nomenclatorului Arhivistic al şcolii.

0,50

Stabileşte, conform Nomenclatorului unităţii
termenele de păstrare a documentelor şcolare. 0,50

Organizează arhiva unităţii, pe compartimente de
păstrare şi răspunde de gestionarea acesteia. 0,50

Trimite anual la Direcţia Judeţeană a Arhivelor
Naţionale inventarul cu documentele care se
păstrează în arhiva unităţii.

0,50

2.3.Gestionarea
documentelor  pentru
resursa  umană  a
unităţii (cadre
didactice, personal
didactic auxiliar si
personal nedidactic).
Înregistrarea și
prelucrarea

Transmite în timpul prevăzut de lege orice
modificare privind angajaţii, către I.T.M., prin
programul naţional REVISAL.

11

1,00

Întocmeşte şi ţine la zi dosarele personale ale
salariaţilor şi răspunde de confidenţialitatea
datelor cuprinse de acestea.

1,00

Ţine la zi evidenţa zilelor de concediu medical,
concedii fără plată, concedii de odihnă. 1,00

Întocmeşte formele de angajare pentru întreg 1,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punc
taj

maxi
m
al

crite
riulu

i

Punct
aj

maxi
m
al

indica
torulu

i

Punctaj acordat

Valid
area
C.P.

Auto
evalu
are

Evalu
are

comisi
e

Eval
uare
C.A

informatică periodică a
datelor în programele
de salarizare şi
REVISAL.

personalul unităţii.
Întocmeşte dosarele de pensionare, adeverinţe de
reconstituire a vechimii şi drepturi salariale. 1,00

Colaborează cu directorul unităţii la elaborarea de
fişe operaţionale ale postului, fişe de evaluare
anuală a personalului didactic auxiliar şi
nedidactic.

1,00

Verifică pontajele lunare şi alcătuieşte în
programul EDUSAL de salarii, statul de personal.

2,00

Întocmeşte deciziile de modificare a salariului,
acordare spor vechime, gradaţie de merit, etc. 1,00

Întocmeşte şi depune/predă fişle fiscale 1,00
Întocmeşte  si validează lunar, declaraţiile privind
contribuţia la asigurările sociale, şomaj, sănătate
(declaraţia D112), sindicat şi alte drepturi/reţineri
legale (CAR-uri, hotărâri judecatoreşti, etc.

1,00

2.4. Întocmirea şi
actualizarea
documentelor de studii
ale elevilor.

Gestionează, completează şi eliberează actele de
studii pentru absolvenţii şcolii (diplome de
bacalaureat, certificate de absolvire a nivelului 3,
4 şi 5 de competenţe profesionale, certificate de
absolvire a ciclului inferior al liceului, certificate
de absolvire a liceului, etc.) imediat dupa
susţinerea examenelor sau finalizarea unei forme
de învăţământ.

1,50
1,00

Întocmeşte borderourile pentru vizarea actelor de
studii cu timbru sec. 0,50

2.Realizarea
activităţilor

2.4.Întocmirea şi
actualizarea
documentelor de studii

Întocmeşte şi eliberează documente şcolare: foi
matricole, portofolii, planuri de învăţământ, etc.
precum şi adeverinţele de studii pentru elevii

3,50 1,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punc
taj

maxi
m
al

crite
riulu

i

Punct
aj

maxi
m
al

indica
torulu

i

Punctaj acordat

Valid
area
C.P.

Auto
evalu
are

Evalu
are

comisi
e

Eval
uare
C.A

ale elevilor. transferaţi la alte unităţi şcolare, adeverinţe de
autentificare a elevilor care sunt transferaţi în
străinătate etc.
Verifică şi înmatriculează în registrul matricol toţi
elevii, completează situaţiile şcolare prin trecerea
lor din cataloagele şcolare în registrele matricole,
trece din cataloagele de examen de corigenţe
respectiv a cataloagelor clasei, mediile obţinute de
elevi în registrele matricole.

1,00

Pastrează în securitate documentele de secretariat,
actele de studii completate sau necompletate,
registrele matricole, registrele de evident  actelor
de studii, registrele de evidenta elevilor etc.

1,00

Întocmeşte registrul cu efectivele elevilor pentru
fiecare an şcolar şi îl actualizează permanent. 0,50

2.5.Alcătuirea de
proceduri.

Alcătuieşte proceduri operaţionale specifice
compartimentului secretariat, le actualizează în
funcţie de nevoile şcolii şi le aduce la cunoştinţă
directorului şcolii şi comisiei C.E.A.C.

1,00 1,00

Total domeniu 30 p. 30 p

3.Comunicare
şi relaţionare

3.1.Asigurarea
fluxului informaţional
al compartimentului.

Stabileşte compartimentul căreia i se adresează
fiecare corespondenţă prin înscrierea în registrul
intrare-ieşire şi o aduce la cunoştinţă de îndată
directorului unităţii şi compartimentului
destinatar. 6,50

1,50

Răspunde de popularizarea, împreună cu
profesorii diriginţi, directorul şcolii, a tuturor
normelor legislative şcolare în vigoare, elevilor,
părinţilor, cadrelor didactice şi personalului

1,50
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punc
taj

maxi
m
al

crite
riulu

i

Punct
aj

maxi
m
al

indica
torulu

i

Punctaj acordat

Valid
area
C.P.

Auto
evalu
are

Evalu
are

comisi
e

Eval
uare
C.A

didactic- auxiliar şi nedidactic din şcoală.
Răspunde în termenele stabilite tuturor
solicitărilor venite fie din partea personalului din
şcoală cât şi de la alţi parteneri cu care vine în
contact.

1,50

Transmite toate situaţiile solicitate de forurile
superioare. 0,50

Mentine evidenta primirii corespondentei, a
faxurilor, e-mailurilor se ocupa de inregistrarea
lor (continutul mesajului, numar, data, etc.) si
indosarierea lor in bibliorafturi.

1,50

3.2.Raportarea
periodică pentru
conducerea instituţiei.

Aduce la cunoştinţă conducerii şcolii toate
situaţiile şi problemele serviciului secretariat,
periodic şi vine cu iniţiativă în rezolvarea
acestora. 3,00

1,50

Realizează  raportul anual al activităţii serviciului
secretariat şi îl aduce la cunoştinţă directorului
unităţii

1,50

3.3.Asigurarea
transparenţei deciziilor
din compartiment.

Aduce la cunoştinţă tuturor destinatarilor deciziile
elaborate în compartiment şi aprobate de director
precum şi toate notele de serviciu personalului din
unitate.

1,50 1,50

3.Comunicare
şi relaţionare

3.4.Evidenţa,
gestionarea şi
arhivarea
documentelor.

Intocmeşte inventarierea documentelor din
compartiment, conform nomenclatorului
arhivistic, şi aprobat de director, îl transmite la
Direcţia  Judeţeană a Arhivelor Naţionale.

1,50 1,50

3.5.Asigurarea
intefeţei privind
comunicarea cu

Are relaţii principiale cu toţi solicitanţii cu care
vine în contact. 7,50

1,50

Aduce la cunoştinţă beneficiarilor termenele de 1,50
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punc
taj

maxi
m
al

crite
riulu

i

Punct
aj

maxi
m
al

indica
torulu

i

Punctaj acordat

Valid
area
C.P.

Auto
evalu
are

Evalu
are

comisi
e

Eval
uare
C.A

beneficiarii direcţi şi
indirecţi.

primire a solicitărilor şi se încadrează în acest
termen în vederea rezolvării situaţiilor.
Comunică cu tot personalul unităţii, elevi, părinţi
cu privire la orice situaţie neprevăzută apărută. 1,50

Contribuie specific la organizarea şi desfăşurarea
absolvirilor, admiterea în liceu a absolvenţilor
claselor a VIII-a, corigenţe, olimpiade şcolare, etc.

1,50

Asigură legătura unităţii şcolare cu I.S.J. Cluj, alte
unităţi de învăţământ, etc. prin telefon, fax, e-
mail.

1,50

Total domeniu 20 p. 20 p

4.Managemen
tul carierei şi
dezvoltare
personală

4.1.Identificarea
nevoilor proprii de
dezvoltare.

Manifestă interes în îmbunătăţirea activităţii
compartimentului secretariat şi stabileşte corect
nevoile proprii de dezvoltare profesională.

2,50 2,50

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

Participă activ la cursuri de formare organizate de
terţi parteneri cu privire la gestionarea resurselor
umane din instituţia şcolară (I.T.M., C.C.D., etc.).

5,00

2,50

Se preocupă de permanenta perfecţionare şi
îmbunătăţire a pregătirii profesionale, în vederea
aplicării corecte şi complete a reformei
învăţământului.

2,50

4.3.Participarea
permanentă la
instruirile organizate
de inspectoratul şcolar.

Participă la cursurile de perfecţionare, instructaje,
consfătuiri organizate de Inspectoratul Scolar
Judeţean Cluj

2,50 2,50

Total domeniu 10 p. 10 p
5.Contribuţia
la dezvoltarea
instituţională

5.1.Planificarea
activităţii
compartimentului  prin

Tehnoreadactează toate situaţiile, corespondenţa
şcolii, care apare de-a lungul anului şcolar,
precum şi cele care au ca obiect capitolul „elevi”

5,00 2,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punc
taj

maxi
m
al

crite
riulu

i

Punct
aj

maxi
m
al

indica
torulu

i

Punctaj acordat

Valid
area
C.P.

Auto
evalu
are

Evalu
are

comisi
e

Eval
uare
C.A

şi promovarea
imaginii şcolii

prisma dezvoltării
instituţionale şi
promovarea imaginii
şcolii.

si “resurse umane”.
Propune programul serviciului secretariat spre
aprobare conducerii şcolii în funcţie de programul
unităţii şi relaţionarea cu toţi partenerii sociali,
instituţionali.

1,00

Contribuie la promovarea imaginii şcolii prin
consolidarea unei relaţii bazate pe respect şi
asigurarea unui climat corespunzător principiilor
educaţiei.

1,00

Utilizează toate mijloacele de care dispune în
vederea promovării unităţii şi contribuie cu
propuneri în redactarea ofertei educaţionale.

1,00

5.Contribuţia
la dezvoltarea
instituţională
şi promovarea
imaginii şcolii

5.2.Asigurarea
permanentă a legăturii
cu reprezentanţii
comunităţii locale
privind activitatea
compartimentului.

Asigură legătura permanentă a instituţiei cu
comunităţile locale, aducând la cunoştinţă
conducătorului unităţii toată corespondenţa
desfăşurată şi răspunde de asigurarea în termenele
stabilite a feed-back-ului cu aceşti factori externi.

2,00 2,00

5.3.Îndeplinirea altor
atribuţii dispuse de
şeful ierarhic superior
şi/sau directorul care
pot rezulta din
necesitatea derulării în
bune condiţii a
atribuţiilor aflate în
sfera sa de
responsabilitate.

Primeşte dosarele pentru acordarea de burse
şcolare, ajutor financiar,  programul naţional
“Bani de liceu”, Euro 200, etc.

4,00

1,00

Întocmeşte statele de burse în fiecare  lună
conform legislaţiei în vigoare  şi le depune la
serviciul contabilitate.

1,00

Întocmeşte diverse situaţii necesare procesului
instructiv-educativ şi activităţilor de secretariat. 1,00

Utilizeaza produsele software din dotarea unităţii
în procent de peste 90% din timpul de muncă,
întocmind diverse situaţii necesare procesului

1,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punc
taj

maxi
m
al

crite
riulu

i

Punct
aj

maxi
m
al

indica
torulu

i

Punctaj acordat

Valid
area
C.P.

Auto
evalu
are

Evalu
are

comisi
e

Eval
uare
C.A

instructiv-educativ şi activităţilor de secretariat.
5.4.Respectarea
normelor, ROI,
procedurilor de
sănătate şi securitate a
muncii şi de P.S.I şi
I.S.U. pentru toate
tipurile de activităţi
desfăşurate în cadrul
unităţii de învăţământ.

Respectă prevederile regulamentului intern (R.I.).

4,00

1,00
Respectă normele de sănătate şi securitate în
muncă din unitate, de P.S.I. şi I.S.U. 1,00

Redactează formele de angajare a personalului din
punct de vedere al sănătăţii şi securităţii în muncă. 1,00

Propune anual şi la fiecare angajare controlul
medical al angajaţilor din punctul de vedere al
sănătăţii în muncă.

1,00

Total domeniu 15 p. 15 p

6.Conduita
profesională

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

Manifestarea unei atitudini morale şi civice
conforme cu statutul de cadru didactic auxiliar.

2,00 2,00

6.2.Respectarea și
promovarea
deontologiei
profesionale.

Promovarea deontologiei profesionale şi a
respectului faţă de ceilalţi, în relaţia cu personalul
unităţii, părinţi, parteneri educaţionali etc.

3,00 3,00

Total domeniu 5 p. 5 p
TOTAL PUNCTAJ 100p 100 p

Semnătura

Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condiţiile metodologiei,  este:
- de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;
- de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine;
- de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;
- sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător.
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4.3.FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE PENTRU FUNCŢIA DE SECRETAR

Numărul fişei postului: .................
Numele şi prenumele titularului: ..........................
Perioada evaluării  ........................
Calificativul acordat...........................................

Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

1. Proiectarea
activităţii

1.1.Respectarea
planurilor manageriale
ale şcolii.

Elaborarea planului managerial al
compartimentului secretariat pe baza
activităţii şcolare anuale, al specificului
şi particularităţilor unităţii şcolare
împreună cu secretarul-şef al unităţii.

4,00 4,00

1.2.Implicarea în
proiectarea activităţii
şcolii, la nivelul
compartimentului.

Vine în sprijinul desfăşurării activităţii cu
metode de lucru noi, care să
îmbunătăţească activitatea
compartimentului. 6,00

3,00

Se implică direct în buna desfăşurare a
activităţii din compartimentul secretariat. 3,00

1.3.Realizarea
planificării
calendaristice a
compartimentului.

Întocmeşte împreună cu secretarul-şef  un
plan de muncă anual şi pe semestre care
să vină în sprijinul activităţii.

2,00 2,00

1.4.Cunoaşterea şi
aplicarea legislaţiei în
vigoare.

Se preocupă de procurarea şi păstrarea
documentelor privind legislaţia şcolară
(legi, decrete, hotărâri, ordine,
regulamente, instrucţiuni).

3,00 3,00

1.5.Folosirea tehnologiei Verificarea zilnică a e-mailului şi a 5,00 2,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

informatice în
proiectare.

diferitelor programe informatice puse la
dispoziţie de I.S.J. Cluj.
Redacteaza toate documentele de
proiectare folosind resursele T.I.C. 3,00

Total domeniu 20 p. 20 p

2.Realizarea
activităţilor 2.1.Organizarea

documentelor oficiale.

Asigura inscrierea în clasa a IX-a liceu zi
si seral, anul I scoala postliceala clasele a
XII-a liceu seral ruta progresiva etc.,
verificând legalitatea documentelor
depuse la dosar si completarea acestuia
cu actele necesare.

15

2,00

Asigura inscrierea elevilor repartizaţi de
către Consiliul de Administratie prin
transferuri şcolare, verificând legalitatea
documentelor depuse la dosar si
completarea acestuia cu actele necesare.

2,00

Verifică documentele din dosarele
elevilor, răspunde de păstrarea lor în
bune condiţii până la terminarea
perioadei de şcolarizare.

2,00

Ţine o evidenţă strictă a mişcării elevilor
(veniţi, retrasi, transferaţi, exmatriculati
etc.) operand înregistrările aferente în
documentele de evidenţă şcolară.

2,00

Întocmeşte, solicită şi transmite în timp
util situaţiile şcolare ale elevilor
transferaţi de sau la unitatea şcolară.

2,00

Întocmeşte listele cu elevii corigenţi,
repetenţi, situaţii şcolare neîncheiate la
sfârşit de semestru si  an şcolar.

1,00

Întocmeşte corespondenţa cu familiile
acestora. 2,00

Coordonează activitatea de colectare de 1,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

date privind situaţiile statistice de început
de an şcolar, sfârşit de semestru, sfârşit
de an şcolar.
Participă la pregătirea logisticii în
vederea desfăşurării în bune condiţii a
examenelor ce se desfăşoară la nivelul
unităţii (admitere, corigenţe, absolviri,
bacalaureat etc.).

1,00

2.2. Asigură ordonarea
şi arhivarea
documentelor unităţii.

Participă la arhivarea documentelor ce
urmează a fi inventariate în arhiva
unităţii.

1,00 1,00

2.3.Gestionarea
documentelor  pentru
resursa  umană  a
unităţii (cadre didactice,
personal didactic
auxiliar si personal
nedidactic).
Înregistrarea și
prelucrarea informatică
periodică a datelor în
programele de salarizare
şi REVISAL.

Întocmeşte si raspunde de corectitudinea
pontajelor lunare pentru cadre didactice,
personalul didactic auxiliar si nedidactic 2,00 2,00

2.4. Întocmirea şi
actualizarea
documentelor de studii
ale elevilor.

Întocmeşte şi eliberează adeverinţele de
autentificare a foilor matricole şi a
diplomelor de studii eliberate
absolvenţilor, pe bază de cerere.

2,00

2.Realizarea
activităţilor

2.4. Întocmirea şi
actualizarea
documentelor de studii
ale elevilor.

Înmatriculează în registrul matricol toţi
elevii, completează situaţiile şcolare prin
trecerea lor din cataloagele şcolare în
registrele matricole, trece din cataloagele
de examen de corigenţe mediile obţinute
de elevi în registrele matricole.

12 2,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

Întocmeşte registrul de înscriere al
elevilor pe care îl actualizează
permanent.

2,00

Întocmeşte şi eliberează la cerere diferite
adeverinţe, solicitate de absolvenţi sau
elevii unităţii.

2,00

Pastreaza in securitate documentele de
secretariat, actele de studii completate,
registrele matricole, registrele de evident
actelor de studii, registrele de evidenta
elevilor etc.care sunt in subgestiune

1,00

Intocmeste si elibereaza documente
scolare: foi matricole, portofolii, planuri
de invatamant, etc. precum şi
adeverinţele de studii pentru elevii
transferaţi la alte unităţi şcolare,
adeverinţe de autentificare a elevilor care
sunt transferaţi în străinătate etc.

2,00

Eliberează actele de studii pentru
absolvenţii şcolii (diplome de
bacalaureat, certificate de absolvire a
nivelului 1, 2, 3 si 3+ de competente
profesionale, certificate de absolvire a
ciclului inferior al liceului, certificate de
absolvire a liceului, etc.) imediat dupa
sustinerea examenelor sau finalizarea
unei forme de invatamant.

1,00

2.5. Alcătuirea de
proceduri.

Participă la alcătuirea de proceduri
operaţionale specifice compartimentului
secretariat, venind în sprijinul
îmbunătăţirii acestora.

1,00 1,00

Total domeniu 30 p. 30 p
3.Comunicare şi 3.1.Asigurarea fluxului Transmite compartimentului căreia i se 7,00 1,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

relaţionare informaţional al
compartimentului.

adresează fiecare corespondenţă şi o
aduce la cunoştinţă de îndată directorului
unităţii şi compartimentului destinatar.
Răspunde de popularizarea, împreună cu
profesorii diriginţi, directorul şcolii, a
tuturor normelor legislative şcolare în
vigoare, elevilor, părinţilor, cadrelor
didactice şi personalului didactic-
auxiliar şi nedidactic din şcoală.

1,00

Răspunde în termenele stabilite tuturor
solicitărilor venite fie din partea
personalului din şcoală cât şi de la alţi
parteneri cu care vine în contact.

1,00

Transmite toate situaţiile solicitate de
forurile superioare. 1,00

Mentine evidenta primirii
corespondentei, a faxurilor, e-mailurilor
si indosarierea lor in bibliorafturi.

1,00

Întocmeşte baza de date a elevilor din
şcoală ai căror părinţi sunt plecaţi în
străinătate.

1,00

3.Comunicare şi
relaţionare

3.1.Asigurarea fluxului
informaţional al
compartimentului.

Întocmeşte, la solicitarea I.S.J. Cluj,
situaţia elevilor existenţi în şcoală în
vederea acordării alocaţiei de stat pentru
copii şi a alocaţiei complementare
conform legislaţiei în vigoare.

1,00

3.2.Raportarea periodică
pentru conducerea
instituţiei.

Aduce la cunoştinţă conducerii şcolii
toate situaţiile şi problemele serviciului
secretariat, periodic şi vine cu iniţiativă
în rezolvarea acestora. 2,00

1,00

Realizează împreună cu secretarul-şef
raportul anual al activităţii serviciului
secretariat şi îl aduce la cunoştinţă

1,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

directorului unităţii

3.3.Asigurarea
transparenţei deciziilor
din compartiment.

Aduce la cunoştinţă tuturor destinatarilor
deciziile elaborate în compartiment şi
aprobate de director precum şi toate
notele de serviciu personalului din
unitate.

1,50 1,50

3.4. Evidenţa,
gestionarea şi arhivarea
documentelor.

Participă  anual la  inventarierea
documentelor din compartiment, conform
nomenclatorului arhivistic şi, aprobat de
director, îl transmite la Direcţia
Judeţeană a Arhivelor Naţionale, sub
îndrumarea secretarului –şef al unităţii

1,50 1,50

3.5. Asigurarea
interfeţei privind
comunicarea cu
beneficiarii direcţi şi
indirecţi.

Are relaţii principiale cu toţi solicitanţii
cu care vine în contact.

8,00

1,50

Aduce la cunoştinţă beneficiarilor
termenele de primire a solicitărilor şi se
încadrează în acest termen în vederea
rezolvării situaţiilor.

2,00

Comunică cu tot personalul unităţii,
elevi, părinţi cu privire la orice situaţie
neprevăzută apărută.

1,50

Contribuie specific la organizarea şi
desfăşurarea absolvirilor, admiterea în
liceu a absolvenţilor claselor a VIII-a,
corigenţe, olimpiade şcolare, etc.

1,50

Asigură legătura unităţii şcolare cu I.S.J.
Cluj, alte unităţi de învăţământ, etc. prin
telefon, fax, e-mail.

1,50

Total domeniu 20 p. 20 p
4.Managementul
carierei şi
dezvoltare
personală

4.1.Identificarea
nevoilor proprii de
dezvoltare.

Manifestă interes în îmbunătăţirea
activităţii compartimentului secretariat şi
stabileşte corect nevoile proprii de
dezvoltare profesională.

2,50 2,50
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

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

Participă activ la cursuri de formare
organizate de terţi parteneri cu privire la
gestionarea resurselor umane din
instituţia şcolară (I.T.M., C.C.D., etc.).

5,00

2,50

Se preocupă de permanenta perfecţionare
şi îmbunătăţire a pregătirii profesionale,
în vederea aplicării corecte şi complete a
reformei învăţământului.

2,50

4.3. Participarea
permanentă la instruirile
organizate de IS.J.

Participă la cursurile de perfecţionare,
instructaje, consfătuiri organizate de
Inspectoratul Scolar Judetean Cluj

2,50 2,50

Total domeniu 10 p. 10 p

5.Contribuţia la
dezvoltarea
instituţională şi
promovarea
imaginii şcolii

5.1.Planificarea
activităţii
compartimentului  prin
prisma dezvoltării
instituţionale şi
promovarea imaginii
şcolii.

Tehnoreadactează toate situaţiile,
corespondenta scolii, care apare de-a
lungul anului şcolar, precum şi cele care
au ca obiect capitolul „elevi”.

6,00

2,00

Contribuie la promovarea imaginii şcolii
prin consolidarea unei relaţii bazate pe
respect şi asigurarea unui climat
corespunzător principiilor educaţiei.

2,00

Utilizează toate mijloacele de care
dispune în vederea promovării unităţii şi
contribuie cu propuneri în redactarea
ofertei educaţionale.

2,00

5.2.Asigurarea
permanentă a legăturii
cu reprezentanţii
comunităţii locale
privind activitatea
compartimentului.

Asigură legătura permanentă a instituţiei
cu comunităţile locale, aducând la
cunoştinţă conducătorului unităţii toată
corespondenţa desfăşurată şi răspunde de
asigurarea în termenele stabilite a feed-
back-ului cu acesti factori externi.

2,00 2,00

5.3.Îndeplinirea altor
atribuţii dispuse de şeful
ierarhic superior şi/sau

Primeşte dosarele    pentru acordarea de
burse şcolare, ajutor financiar Euro 200,
etc.

4,00 1,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

directorul, care pot
rezulta din necesitatea
derulării în bune condiţii
a atribuţiilor aflate în
sfera sa de
responsabilitate.

Întocmeşte diverse situaţii necesare
procesului instructiv-educativ şi
activităţilor de secretariat.

1,00

Întocmeşte lunar situatiile cu elevii care
pierd, sau castiga dreptul la alocatie de
stat conform legislaţiei în vigoare  şi le
depune la ISJ Cluj.

1,00

Utilizeaza produsele software din dotarea
unitatii in procent de peste 50% din
timpul de munca, intocmind diverse
situatii necesare procesului instructiv-
educativ si activitatilor de secretariat.

1,00

5.4. Respectarea
normelor, ROI, a
procedurilor de sănătate
şi securitate a muncii, de
P.S.I şi I.S.U. pentru
toate tipurile de
activităţi desfăşurate în
cadrul unităţii de
învăţământ.

Respectă prevederile regulamentului
intern (R.I.).

3,00

1,00

Respectă normele de sănătate şi
securitate în muncă din unitate de P.S.I.
si I.S.U.

1,00

Participa la instructajele generale si
periodice ale angajatilor.

1,00

Total domeniu 15 p. 15 p

6. Conduita
profesională

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

Manifestarea unei atitudini morale şi
civice conforme cu statutul de cadru
didactic auxiliar.

2,00 2,00

6.2.Respectarea și
promovarea
deontologiei
profesionale.

Promovarea deontologiei profesionale şi
a respectului faţă de ceilalţi, în relaţia cu
personalul unităţii, părinţi, parteneri
educaţionali etc.

3,00 3,00

Total domeniu 5 p. 5 p
TOTAL PUNCTAJ 100p 100 p

Semnătura
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condiţiile metodologiei,  este:

- de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;
- de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine;
- de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;
- sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător.

4.4.FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE  PENTRU FUNCŢIA DE ADMINISTRATOR FINANCIAR

Numărul fişei postului: ...............................
Numele şi prenumele titularului: .................................
Perioada evaluării:  .....................................
Rezultatul evaluarii ..................................................

Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

1. Proiectarea
activităţii

1.1.Respectarea planurilor
manageriale ale şcolii

Cunoaşte planurile manageriale ale şcolii
şi le respectă în vederea operaţionalizării
eficiente a activităţii în compartimentul
pe care îl reprezintă

5,00 5,00

1.2.Implicarea în
proiectarea activităţii
şcolii, la nivelul
compartimentului
financiar

Se implică nemijlocit la proiectarea
activităţii din şcoală împreună cu
directorul şcolii în vederea stabilirii
necesităţilor unităţii din punct de vedere
financiar-contabil şi al dotărilor bazei
logistice şi materiale a acesteia.

5,00 5,00



127

Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

1.3.Cunoaşterea şi
aplicarea legislaţiei în
vigoare

Se implică activ în achiziţionarea de
programe software în domeniul
legislativ.

5,00

2,50

Se preocupă de achiziţionarea de
software în vederea achiziţionării
legislaţiei în vigoare şi a altor documente
care vin în sprijinul muncii din
compartimentul contabilitate.

2,50

1.4.Folosirea tehnologiei
informatice în proiectare

Are abilităţi de operare PC şi le foloseşte
în redactarea tuturor documentelor de
proiectare folosind resursele T.I.C..

5,00 5,00

Total domeniu 20 p. 20 p

2.Realizarea
activităţilor 2.1.Organizarea activităţii.

Angajează unitatea şcolară, alături de
director, în orice acţiune patrimonială.

2,00

1,00

Întocmeşte planurile de venituri şi
cheltuieli bugetare, extrabugetare la
termenele şi în condiţiile stabilite de
lege.

1,00

2.Realizarea
activităţilor 2.1.Organizarea activităţii.

Întocmeşte acte justificative şi
documente contabile cu respectarea
formularelor şi regulilor de alcătuire şi
completare în vigoare.

6,50

1,00

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

1,50

Întocmeşte împreună cu conducerea
şcolii planuri de venituri şi cheltuieli
bugetare, extrabugetare, la termenele si
in conditiile stabilite de lege.

1,00

Întocmeşte corespondenta privind
virările, transferurile, deblocările de
credite şi necesarul de credite
suplimentare.

1,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

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

1,00

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

1,00

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

Se preocupă permanent de înregistrarea
şi prelucrarea periodică a datelor în
programele de contabilitate.

10

2,50

Ţine evidenţa financiar-contabilă într-
oază de date electronică. 2,50

Organizează şi selectează din sistemul
electronic naţional (SEAP) produsele
care se vor achiziţiona conform
referatelor aprobate.

2,50

Răspunde de asigurarea fluxului
financiar în programul de salarii Edusal
al MECS conform legislaţiei în vigoare.

2,50

2.3.Monitorizarea
activităţii.

Urmăreşte aplicarea şi respectarea
tuturor dispoziţiilor legale privind
salarizarea şi drepturile personalului
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic,
întocmeşte formele pentru efectuarea
încasărilor şi plăţilor în numerar sau prin
conturi bancare, pentru urmărirea
debitorilor şi creditorilor.

2,00

1,00

Înregistrează toate operaţiunile de la
bugetele locale (salarii şi cheltuieli
materiale), buget de stat (burse, cheltuieli
de transport, navetă,programul 100 euro,
examene) autofinanţare, venituri proprii.

1,00

Primeşte, verifică si operează în fişele
analitice şi sintetice obiectele de inventar 2,50 0,50
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

la nivel de şcoală, surse de finanţare.
Aproba pe bază de referat de necesitate,
materiale de întreţinere consumabile; 0,50

Instruieşte şi controlează periodic
personalul care gestionează  valori
materiale.

0,50

Organizează inventarierea valorilor
materiale  şi băneşti, instruieşte şi
controlează personalul unităţii în vederea
efectuării corecte a operaţiunii de
inventariere.

0,50

Coordonează şi verifică activitatea
desfăşurată la casieria unităţii. 0,50

2.Realizarea
activităţilor

2.3.Monitorizarea
activităţii.

Verifică centralizatorul de inventariere,
documentaţia de transfer şi casarea
bunurilor.

1,50

0,50

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

0,50

Constituie contracte de garanţie pentru
gestionari şi urmăreşte modul de formare
al garanţiilor materiale.

0,50

2.4.Consilierea/îndrumarea
şi controlul periodic al
personalului care
gestionează valori
material.

Întocmeşte şi executa, împreună cu
secretara, planurile de salarii în
conformitate cu statul de funcţii al
unităţii.

4,00

0,50

Urmăreşte, împreună cu administratorul
de patrimoniu, modul de aprovizionare şi
distribuire a materialelor în şcoală.

0,50

Realizează balanţele sintetice lunare pe
calculator pentru bugetul local, venituri
proprii şi sponsorizări şi le înaintează la
primărie.

0,50
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

Întocmeşte, împreună cu administratorul
de patrimoniu, balanţa analitica
trimestrială pentru obiecte le de inventar,
anual pentru mijloacele fixe şi lunar
pentru materiale şi ambalaje.

0,50

Întocmeşte, pentru fiecare gestionar, fişa
cu garanţiile materiale,
şi lunar, întocmeşte balanţa analitică cu
soldurile acestora.

0,50

Întocmeşte, împreună cu administratorul
de patrimoniu, fişe pentru fiecare obiect
de inventor sau mijloc fix;

0,50

Întocmeşte fişe cu materialele
aprovizionate. 0,50

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

0,50

2.5.Elaborarea de
proceduri

Elaborează şi actualizează periodic
proceduri operaţionale pentru
compartimentul financiar-contabil, le
aduce la cunoştinţă directorului unităţii şi
le comunică comisiei CEAC, adaptându-
le la nevoile unităţii şcolare.

1,50

1,00

Aduce la cunoştinţă personalului din
subordine conţinutul procedurilor
operaţionale.

0,50

Total domeniu 30 p. 30 p

3.Comunicare şi
relaţionare

3.1.Asigurarea fluxului
informaţional al
compartimentului

Organizează circuitul documentelor
contabile şi înregistrarea lor în mod
cronologic şi sistematic în evidenţa
contabilă. 12

4,00

Întocmeşte dările de seamă contabile şi
cele statistice, precum şi contul de 4,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

execuţie bugetară.
Fundamentează necesarul de credite
având în vedere necesităţile unităţii. 4,00

3.2.Raportarea periodică
pentru conducerea
instituţiei

Se preocupă permanent de aducerea la
cunoştinţă a tuturor activităţilor din
serviciul contabilitate.

2,00

1,00

Cere avizul şi aprobarea directorului
unităţii pentru toate propunerile privind
componenţa comisiilor de recepţie
pentru toate bunurile intrate în unitate
prin dotări de la buget, din autofinanţare,
donaţii, etc. şi a comisiei de casare.

1,00

3.Comunicare şi
relaţionare

3.3.Asigurarea
transparenţei deciziilor din
compartiment

Duce la îndeplinire deciziile cu privire la
răspunderea materială, disciplinară şi
administrativă a salariaţilor.

2,00 2,00

3.4 Evidenţa, gestionarea
şi arhivarea documentelor

Clasează şi păstrează toare actele
justificative de cheltuieli, documente
contabile, fişele,balanţele de verificare şi
răspunde de activitatea financiar-
contabilă.

1,00 1,00

3.5 Asigurarea interferţei
privind licitaţiile sau
încredinţările directe

Coordonează activitatea de achiziţii
conform Ordonantei de Urgenta nr. 34
din 19 aprilie 2006, cu modificarile si
completarile ulterioare si H.G. nr.
925/2006.

3,00 3,00

Total domeniu 20 p. 20 p

4.Managementul
carierei şi
dezvoltare
personală

4.1 Nivelul şi stagiul
propriei pregătiri
profesionale

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

1,50 1,50

4.2 Formare profesională
şi dezvoltare în carieră

Participarea la cursuri şi programe de
formare specifice postului pe care este 4,00 2,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

încadrată.
Se preocupă de propria dezvoltare
profesională şi manifestă interes în
cunoaşterea legislaţiei în vigoare.

2,00

4.3.Coordonarea
personalului din subordine
privind managementul
carierei.

Manifestă interes pentru îndrumarea
personalului din subordine în efectuarea
de cursuri de perfecţionare în vederea
dezvoltării profesionale şi îi încurajează
în acest sens.

3,50

1,50

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.

2,00

4.4.Participarea la
instruirile organizate de
inspectoratul şcolar

Participă la toate instruirile şi cursurile
de perfecţionare, instructajele propuse de
I.S.J. Cluj.

1,00 1,00

Total domeniu 10 p. 10 p

5.Contribuţia la
dezvoltarea
instituţională şi
promovarea
imaginii şcolii

5.1 Planificarea bugetară
prin prisma dezvoltării
instituţionale şi
promovarea imaginii şcolii

Întocmeşte lunar balanţele analitice la
obiectele de inventar şi mijloace fixe.

5,00

2,00

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

2,00

Verifică documentele privind închirierea
spaţiilor temporar disponibile şi verifică
încasarea chiriilor conform contractelor.

1,00

5.2.Asigurarea permanentă
a legăturii cu
reprezentanţii comunităţii
locale privind activitatea
compartimentului

Transmite în termenul stabilit toate
situaţiile către Consiliul local şi I.S.J.
Cluj şi comunică cu aceste instituţii cu
privire la activitatea compartimentului
financiar pe care il conduce.

5,00
1,00

Stabileşte obligaţiile către bugetul 2,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

statului şi asigură vărsarea sumelor
respective în termenele stabilite.
Efectuează demersurile pentru fondurile
necesare plăţii salariilor şi pentru
celelalte acţiuni finanţate de la bugetul
de stat sau local.

2,00

5.Contribuţia la
dezvoltarea
instituţională şi
promovarea
imaginii şcolii

5.3.Îndeplinirea altor
atribuţii dispuse de şeful
ierarhic superior şi/sau
directorul, care pot rezulta
din necesitatea derulării în
bune condiţii a atribuţiilor
aflate în sfera sa de
responsabilitate

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

4,00

0,50

Verifică statele de plată, indemnizaţiiile
de concediu de odihnă, concediu
medical, statele de plată a burselor, etc.

1,00

Întocmeşte lunar, balanţa sintetică de
verificare pe solduri şi rulaje, pe surse de
finanţare.

0,50

Primeşte şi execută formele de proprire
şi asigură realizarea titlurilor executorii
în condiţii legale.

0,50

Întocmeşte OP-uri pentru furnizori. 0,50
Efectuează punctajul lunar la gestiunea
de material. 0,50

Valorifică si centralizează listele de
inventar anuale ale patrimoniului 0,50

5.4.Respectarea R.O.I.,
normelor şi procedurilor
de sănătate şi securitate a
muncii, de PSI şi ISU
pentru toate tipurile de
activităţi desfăşurate în
cadrul unităţii de
învăţământ.

Respectă întocmai legislaţia muncii şi
legislaţia şcolară, normele
de protecţia muncii.

1,00

0,25

Evită în spaţiul şcolii dispute şi relaţii
neprincipiale cu alţi colegi. 0,25

Respectă prevederile R.I. 0,25
Respectă normele de sănătate şi
securitate în muncă din unitate, P.S.I. si
I.S.U.

0,25

Total domeniu 15 p. 15 p
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

6.Conduita
profesională

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

Foloseşte un limbaj adecvat, cordial, are
o atitudine politicoasa în relaţiile cu
factorii ierarhici superiori, părinţii,
partenerii economici şi sociali ai şcolii,
fata de toate persoanele straine care vin
in scoala indiferent in ce calitate se
prezinta acestea

2,00

1,00

Manifestarea unei atitudini morale şi
civice conforme cu statutul de cadru
didactic auxiliar.

1,00

6.2.Respectarea și
promovarea deontologiei
profesionale.

Promovarea deontologiei profesionale şi
a respectului faţă de ceilalţi, în relaţia cu
personalul unităţii, părinţi, parteneri
educaţionali etc.

3,00 3,00

Total domeniu 5 p. 5 p
TOTAL PUNCTAJ 100p 100 p

Semnătura
Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condiţiile metodologiei,  este:

- de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;

- de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine;

- de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;

- sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător
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4.5.FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE PENTRU FUNCŢIA DE ADMINISTRATOR PATRIMONIU

Numărul fişei postului : .................
Numele şi prenumele titularului: .............................
Perioada evaluată: ..................................
Calificativul acordat.....................................

Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punct
aj

maxi
m
al

criter
iului

Puncta
j

maxim
al

indicat
orului

Punctaj acordat

Valida
rea
C.P.

Auto
evalua

re

Evalu
are

comisi
e

Evalua
re

C.A

1.Proiectarea
activităţii

1.1. Elaborarea
documentelor de proiectare a
activităţii conform
specificului postului şi
corelarea acestora cu
documentele de proiectare
ale unităţii de învăţământ.

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.

4,00 4,00

1.2. Implicarea în elaborarea
documentelor de proiectare a
activităţii compartimentului
funcţional.

Rezolvă, cu aprobarea directorului , toate problemele ce
revin sectorului administrativ-gospodăresc.

7,00

2,00

Predă  sub inventar,  fiecărui profesor al clasei sala de
curs/atelierul de care raspunde cu toate dotările şi
materialele didactice şi le preia, la plecarea din unitate,
pe bază de proces verbal (anual doar pentru profesorii
suplinitori, detasati, etc.).

1,00

Distribuie materialele de curăţenie şi întreţinere
personalului din subordine pe baza bonurilor de consum,
aprobate de director.

2,00

Răspunde de buna planificare şi întrebuinţare a
materialelor şi instalaţiilor pe care le are în subordine. 2,00

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

Are abilitati de operare PC si le foloseste in redactarea
tuturor documentelor de proiectare folosind resursele
T.I.C..

2,00 2,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punct
aj

maxi
m
al

criter
iului

Puncta
j

maxim
al

indicat
orului

Punctaj acordat

Valida
rea
C.P.

Auto
evalua

re

Evalu
are

comisi
e

Evalua
re

C.A

proiectare.

1.Proiectarea
activităţii

1.4.Elaborarea tematicii şi
graficului de control ale
activităţii personalului din
subordine;

Întocmeşte planificarea lunara pentru pază  si fochisti
respectand prevederile Codului muncii, si verifica
procesele verbale privind predarea şi primirea serviciului
de pază în şcoală.

7,00

2,00

Elaborează împreună cu directorul şcolii grafice de
control pentru personalul din subordine. 1,00

Urmăreşte aplicarea şi respectarea  normelor de igienă,
in cladirea scolii si in exterior.

2,00

Ia măsurile necesare pentru a se efectua reparatii in
cladirile scolii şi la mobilierul deteriorat. 2,00

Total domeniu 20 p. 20 p

2.Realizarea
activităţilor

2.1.Identificarea si aplicarea
soluţiilor optime, prin
consultare cu conducerea
unităţii, pentru toate
problemele ce revin
sectorului administrativ

Face propuneri de înlocuire a bunurilor ce nu mai pot fi
folosite (propuneri de casare).

3,00

1,00

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

1,00

Respinge documentele de mişcare a valorilor materiale,
obiecte de inventar, mijloace fixe, ce nu corespund
realităţii, informând conducerea şcolii.

1,00

2.2.Organizarea şi
gestionarea bazei materiale a
unităţii de învăţământ

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. 20

2,00

Monitorizeaza lucrarile de reparatii curente si capital, de
intretinere, de curatenie si de igienizare a localului scolii,
salii de sport, cantinei, internatului, spalatoriei, etc.

1,00

Intocmeste note/bonuri pentru distribuirea materialelor 2,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punct
aj

maxi
m
al

criter
iului

Puncta
j

maxim
al

indicat
orului

Punctaj acordat

Valida
rea
C.P.

Auto
evalua

re

Evalu
are

comisi
e

Evalua
re

C.A

de curatenie si de intretinere pe sectoare.
Monitorizeaza modul de efectuare a curateniei dupa
igienizarea generala din vacanta de vara. 1,00

Raspunde de colectarea si predarea selectiva a deseurilor
(hartie, sticla si plastic) conform legislatiei 2,00

Avizeaza chitantele de executare a operatiunilor de
ridicare a resturilor menajere si hartie de catre firma de
salubritate.

1,00

Primeste si repartizeaza materialele didactice si
mijloacele de invatamant pe cabinet si laboratoare,
precum si materialele de curatenie, reparatii si igienizare
pe sectoare.

1,00

Lunar repartizeaza materialele de curatenie personalului
din subordine.

1,00

2.Realizarea
activităţilor

2.2.Organizarea şi
gestionarea bazei materiale a
unităţii de învăţământ

Zilnic verifica curatenia efectuata in clase, la grupurile
sanitare, pe coridoare, in birouri, sala de sport, internat,
in curtea scolii si in proxima vecinatate a scolii. Zilnic
realizeaza controale privind conditiile create pentru
activitatea didactica (iluminat, caldura, curatenie).

2,00

Zilnic verifica procesele verbale intocmite de cadrele
didactice, paznici, fochisti si supraveghetorii de noapte
si se implica pentru remedierea aspectelor negative.

2,00

Elaborează şi ţine evidenţa bonurilor de transfer dintre
unităţile predatoare şi primitoare. 1,00

Efectuează transferuri de materiale din şcoală către alte
unităţi numai cu aprobarea directorului unităţii. 1,00

Noteaza toate aspectele legate de deteriorarea obiectelor
din patrimoniu in registrul special, contribuie la
depistarea vinovatilor, intocmirea proceselor verbale de
constatare si a instintariilor scrise catre parinti, stabilirea

1,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punct
aj

maxi
m
al

criter
iului

Puncta
j

maxim
al

indicat
orului

Punctaj acordat

Valida
rea
C.P.

Auto
evalua

re

Evalu
are

comisi
e

Evalua
re

C.A

termenelor pentru reparatii si monitorizarea remedierilor.
Recuperează împreună cu diriginţii, profesorii sau
angajatii scolii,  pagubele produse de elevi. 1,00

Coordonează activitatea de remediere a pagubelor
materiale de orice fel din şcoală. 1,00

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

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.

4,00

1,00

Intocmeste referate de necessitate pentru achizitionarea
materialelor de curatenie si de intretinere sau pentru
reparatii curente.

1,00

Intocmeste balanta analitica lunara si trimestriala pentru
obiectele de inventar si material.

1,00

Inregistreaza consumurile de material in baza bonurilor
de consum.

1,00

2.4. Gestionarea inventarului
mobil şi imobil al unităţii de
învăţământ în registrul
inventar al acesteia şi în
evidenţele contabile.

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

3,00

1,00

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

1,00

Răspunde nemijlocit de gestionarea bunurilor, urmăreşte
utilizarea raţională a energiei electrice, combustibilului,
apei şi a materialelor consumabile din unitate.

1,00

Total domeniu 30 p. 30 p

3.Comunicare şi
relaţionare

3.1.Relaţionare eficientă cu
întregul personal al unităţii
de învăţământ

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

9,00
3,00

Întreţine relaţii principiale cu întreg personalul unităţii. 3,00
Verifica prezenta zilnica a personalului din subordine, 3,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punct
aj

maxi
m
al

criter
iului

Puncta
j

maxim
al

indicat
orului

Punctaj acordat

Valida
rea
C.P.

Auto
evalua

re

Evalu
are

comisi
e

Evalua
re

C.A

monitorizeaza si apreciaza activitatea desfasurata zilnic
de catre personalul subordonat.

3.2.Promovarea unui
comportament asertiv în
relaţiile cu personalul
unităţii de învăţământ

Întreţine relaţii de colaborare cu personalul unităţii de
învăţământ.

5,50
2,50

Vine în sprijinul rezolvării situaţiilor conflictuale din
şcoală, evitând orice dispute cu terţe persoane. 3,00

3.3.Dezvoltarea capacităţii
de comunicare şi relaţionare
în interiorul şi în afara
unităţii (cu elevii, personalul
şcolii, echipa managerială şi
în cadrul comunităţii )

Asigura o buna comunicare cu toate compartimentele
scolii si transmite corect si in timp util informatiile.

5,50

3,00

Are spirit de cooperare, incluzând solicitudine cu toate
persoanele cu care vine în contact în unitate (elevi,
personalul scolii, echipa managerial, etc.).

2,50

Total domeniu 20 p. 20 p

4.Managementul
carierei şi
dezvoltare
personală

4.1.Identificarea nevoilor
proprii de dezvoltare

Manifestarea de obiectivitate in autoevaluare ceea ce
conduce la identificarea necesarului de autoinstruire in
functie de dinamica informatiei in domeniu

2,00 2,00

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

Manifestă interes pentru dezvoltarea profesională şi
personală, iniţiativă şi creativitate în activităţile pe care
le desfăşoară. 4,00

2,00

Participă periodic la cursuri de perfecţionare în domeniu,
arătând disponibilitate în investiţia resurselor umane. 2,00

4.3.Aplicarea în activitatea
curentă a cunoştinţelor
/abilităţilor/competenţelor
dobândite prin formare
continuă/perfecţionare

Pune in aplicare cunostintele dobandite in cadrul
cursurilor de dezvoltare profesionala alaturi de
personalul din subordine si coordoneaza activitatea
acestora in conformitate cu noile reglementari in
vigoare.

4,00
2,00

Arată competenţă în coordonarea activităţii de curăţenie
şi dezinsecţie din unitate. 2,00

Total domeniu 10 p. 10 p
5.Contribuţia la 5.1.Promovarea sistemului Contribuie la promovarea imaginii şcolii, împreună cu 1,50 1,50
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punct
aj

maxi
m
al

criter
iului

Puncta
j

maxim
al

indicat
orului

Punctaj acordat

Valida
rea
C.P.

Auto
evalua

re

Evalu
are

comisi
e

Evalua
re

C.A

dezvoltarea
instituţională şi
promovarea
imaginii şcolii

de valori al unităţii la nivelul
comunităţii

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

Manifestă interes pentru respectarea în unitate a
regulamentului intern (R.I.).

3,50

1,50

Încurajează disciplina muncii personalului din
subordine. 1,00

Evită orice conflict din unitate. 1,00

5.Contribuţia la
dezvoltarea
instituţională şi
promovarea
imaginii şcolii

5.3.Participarea şi implicarea
în procesul decizional în
cadrul instituţiei şi la
elaborarea şi implementarea
proiectului instituţional

Elaborează şi îmbunătăţeşte periodic proceduri
operaţionale compatibile serviciului administrative.

6,00

3,00

Manifestă inovaţie în luarea unor decizii împreună cu
conducerea şcolii. 1,50

Cunoaşte prevederile proiectului de dezvoltare
instituţională al şcolii şi vine cu propuneri pentru
îmbunătăţirea acestuia.

1,50

5.4.Iniţierea şi derularea
proiectelor şi parteneriatelor

Iniţiază şi elaborează proiecte şi parteneriate cu diferiţi
parteneri economici şi sociali, urmărind derularea
acestora în parametrii scopului urmărit.

1,50 1,50

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

Atrage sponsori în vederea dezvoltării bazei materiale a
unităţii, încheind contracte de sponsorizare cu aceştia, cu
aprobarea conducerii unităţii.

2,50

1,00

Ţine legătura cu Asociaţia de părinţi a şcolii în vederea
stabilirii necesităţilor şi nevoilor şcolii şi atragerea de
fonduri extrabugetare.

1,50

Total domeniu 15 p. 15 p

6.Conduita
profesională

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

Foloseşte un limbaj adecvat, cordial, are o atitudine
politicoasa în relaţiile cu factorii ierarhici superiori,
părinţii, partenerii economici şi sociali ai şcolii, fata de
toate persoanele straine care vin in scoala indiferent in
ce calitate se prezinta acestea

2,00
1,00

Manifestarea unei atitudini morale şi civice conforme cu 1,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punct
aj

maxi
m
al

criter
iului

Puncta
j

maxim
al

indicat
orului

Punctaj acordat

Valida
rea
C.P.

Auto
evalua

re

Evalu
are

comisi
e

Evalua
re

C.A

statutul de cadru didactic auxiliar.
6.2.Respectarea și
promovarea deontologiei
profesionale.

Promovarea deontologiei profesionale şi a respectului
faţă de ceilalţi, în relaţia cu personalul unităţii, părinţi,
parteneri educaţionali etc.

3,00 3,00

Total domeniu 5 p. 5 p
TOTAL PUNCTAJ 100p 100 p

Semnătura

Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condiţiile metodologiei,  este:

- de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;

- de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine;

- de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;

- sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător
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4.6.FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE  PENTRU FUNCŢIA DE TEHNICIAN

Numărul fişei postului : ..................
Numele şi prenumele titularului: ................
Perioada evaluată: ................................
Calificativul acordat:....................................

Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validare

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

1.Proiectarea
activităţii

1.1.Corelarea activităţii
tehnicianului cu activităţile
şcolii.

Elaborează planul de muncă anual şi
semestrial specific postului în corelaţie
cu planul managerial al unităţii şi îl
prezintă spre avizare conducerii.

7,00 7,00 7,00

1.2.Realizarea planului
managerial specific
postului

Realizează cu responsabilitate şi la timp
documentele de planificare strategică,
specific comisiilor de lucru din care
face parte.
Realizarea portofoliului personal al
tehnicianului şi actualizarea lui
periodică

7,00 7,00 7,00

1.3.Aplicarea
reglementărilor legale în
vigoare la locul de muncă
şi în activităţile realizate cu
elevii.

Cunoaşte şi respectă legislaţia specifică,
norme de protecţia muncii, P.S.I.,
S.S.M. etc.

6,00 6,00 6,00

Total domeniu 20 p. 20 p 20 p

2.Realizarea
activităţilor

2.1. Îndeplinirea sarcinilor
de serviciu prevăzute de
fişa postului.

Realizează cu responsabilitate şi la timp
sarcinile din planul managerial şi din
fişa postului.

10 10 10

2.2.Utilizarea raţională şi
eficientă a resurselor
materiale, financiare,
informaţionale şi de timp.

Urmareste achizitonarea materialelor de
intretinere in functie de necesarul
atelierelor, facr propuneri pentru planul
de achiziţii al şcolii .

5,00 5,00 5,00

2.Realizarea
activităţilor

2.2.Utilizarea raţională şi
eficientă a resurselor

Comunicare permanentă cu  firmele de
echipamente, de utilaje, cu firmele care

5,00 5,00 5,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validare

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

materiale, financiare,
informaţionale şi de timp.

asigură service-ul echipamentelor,
utilajelor.

2.3.Formarea/dezvoltarea
la elevi a unor deprinderi și
a unor abilități specifice
calificării.

Promovarea studiului individual în
rezolvarea unor sarcini, deprinderi de
lucru creative.și a unor abilități
specifice calificării.

10,00

5,00 5,00

Promovarea studiului în echipă în
rezolvarea unor sarcini, deprinderi de
lucru creative.și a unor abilități
specifice calificării.

5,00 5,00

Total domeniu 30 p. 30 p 30 p

3.Comunicare şi
relaţionare

3.1.Capacitatea  de  a  face
echipă cu cadrele didactice
şi cu ceilalţi angajaţi ai
şcolii.

Contribuie la dezvoltarea unui climat
favorabil muncii în echipă împreună cu
personalul din subordine.
Întreţine relaţii principiale cu întreg
personalul unităţii.

2,00 2,00 2,00

3.2.Realizarea
comunicării

cu elevii.

Are o atitudine principială în
comunicarea cu elevii, manifestând şi
impunând respect reciproc. 6,00

3,00 3,00

Foloseşte un limbaj adecvat cu elevii.. 3,00 3,00

3.3.Realizarea comunicării
cu conducerea unității de
învățământ.

Are o atitudine principială în
comunicarea cu conducerea unității de
învățământ., manifestând şi impunând
respect reciproc.

9,00

3,00 3,00

Foloseşte un limbaj adecvat, cordial în
relaţiile cu conducerea, angajaţii şcolii
şi partenerii şcolii.

3,00 3,00

Manifesta atentie fata de toate
persoanele straine care vin in scoala. 3,00 3,00

3.3.Monitorizarea
situaţiilor conflictuale

Se implică, alături de ceilalţi angajaţi ai
şcolii, în  rezolvarea situaţiilor de
violenţă care pot interveni între elevi,
acţionând în conformitate cu

3,00 3,00 3,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validare

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

prevederile regulamentului şi a
procedurilor existente în unitate.

Total domeniu 20 p. 20 p 20 p

4.Managementul
carierei şi
dezvoltare
personală

4.1.Identificarea nevoilor
proprii de dezvoltare.

Manifestarea de obiectivitate in
autoevaluare ceea ce conduce la
identificarea necesarului de
autoinstruire in functie de dinamica
informatiei in domeniu.

2,00 2,00 2,00

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

Manifestă interes pentru  dezvoltarea
profesională şi personală, iniţiativă şi
creativitate în activităţile pe care le
desfăşoară.

6,00

2,00 2,00

Participă periodic la cursuri de
perfecţionare în domeniu, sesiuni
stiintifice etc.

2,00 2,00

Participarea activă la activităţile
comisiilor metodice, consiliile
profesorale cu temă.

2,00 2,00

4.Managementul
carierei şi
dezvoltare
personală

4.3.Aplicarea cunoştinţelor
/ abilităţilor /
competenţelor dobândite.

Pune in aplicare cunostintele dobandite
in cadrul cursurilor de dezvoltare
profesionala si coordoneaza activitatea
in conformitate cu noile reglementari in
vigoare.

2,00 2,00 2,00

Total domeniu 10 p. 10 p 10 p

5.Contribuţia la
dezvoltarea
instituţională şi
promovarea
imaginii şcolii

5.1.Promovarea    unei
atitudini proactive faţă de
activităţile şcolii.

Contribuie la promovarea imaginii
şcolii, împreună cu tot personalul şcolii,
paricipând la activităţile de promovare a
insituţiei, dovedind creativitate în acest
domeniu.

1,50 1,50 1,50

5.2.Promovarea în
comunitate a activităţii
instituţiei, participând la

Comunicare permanentă cu beneficiarii
din cadrul comunităţii – părinţi ai
elevilor, agenţi economici, reprezentanţi

3,00 1,50 1,50
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validare

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

programe şi parteneriate. ai comunităţii.
Folosirea feed-back-ului furnizat de
partenerii din comunitate pentru
reglarea ritmului de desfăşurare a
activităţii sale.

1,50 0,00

5.3.Realizarea activităților
în conformitate cu politica
educațională a școlii.

Manifestă interes pentru respectarea în
unitate a regulamentului intern. Evită
orice conflict din unitate.

4,50

1,50 1,50

Cunoaşterea, aplicarea şi participarea la
activităţi şi procedurile de sănătate şi
securitate a muncii şi de P.S.I.
prevăzute de legislaţia în vigoare,
conform planificărilor, în acţiuni
comune cu unele instituţii abilitate.

1,50 1,50

Realizarea unor planuri de măsuri
remediale, în vederea creşterii calităţii
actului educaţional.

1,50 0,00

5.4.Respectarea și
aplicarea  regulilor școlii.

Contribuţie la diseminarea informaţiilor
legate de combaterea comportamentelor
nesănătoase.

6,00

1,00 1,00

Realizarea de proceduri specifice pentru
creşterea calităţii. 3,00 3,00

Cunoaşterea legislaţiei în vigoare,
respectarea și aplicarea  regulilor școlii. 1,00 1,00

Implicarea şi activarea elevilor şi
colegilor în acţiuni de combatere a
violenţei şi colaborarea cu instituţiile
abilitate în combaterea şi prevenirea
violenţei

1,00 1,00

Total domeniu 15 p. 15 p 12 p

7. Conduita
profesională

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

Manifestarea unei atitudini morale şi
civice conforme cu statutul de cadru
didactic auxiliar.

2,00 2,00 2,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validare

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

comportament).
6.2.Respectarea și
promovarea deontologiei
profesionale.

Promovarea deontologiei profesionale
şi a respectului faţă de ceilalţi, în relaţia
cu personalul unităţii, părinţi, parteneri
educaţionali etc.

3,00 3,00 3,00

Total domeniu 5 p. 5 p 5 p
TOTAL PUNCTAJ 100p 100 p 97,00p

Semnătura

Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condiţiile metodologiei,  este:

- de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;
- de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine;
- de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;
- sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător.
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4.7.FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE PENTRU FUNCŢIA DE INFORMATICIAN

Numărul fişei postului: ..........
Numele şi prenumele titularului: ...............................
Perioada evaluată: ..................................
Calificativul acordat:..................................................

Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă

Indicatori de
performanţă

Punctaj
maxim al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

1.Proiectarea
activităţii

1.1.Gestionarea şi
verificarea permanentă a
stării de funcţionare a
echipamentelor de calcul
din dotare şi asigurarea
utilizării în bune condiţii a
acestora

Alegerea unei strategii
optime pentru gestionarea
şi verificarea stării de
funcţionare a
echipamentelor de calcul 4,00

2,00

Utilizarea bazei logistice
existente în unitatea de
învăţământ

2,00

1.2.Întreţinerea şi
administrarea reţelei
INTERNET a şcolii

Realizarea întreţinerii
reţelei INTERNET a
şcolii 4,00

2,00

Administrarea în bune
condiţii a reţelei de
INTERNET a şcolii

2,00

1.3.Implicarea în
activităţile de proiectare a
ofertei educaţionale la
nivelul unităţii

Elaborarea documentelor
de proiectare

8,00

2,00

Intocmirea planificărilor
calendaristice conform
legislaţiei în vigoare până
la termenul stabilit.

2,00

Actualizarea
documentelor de
proiectare didactică

2,00

Analizarea softurilor
educaţionale 2,00

1.4.Participarea la Punctualitate şi 4,00 2,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă

Indicatori de
performanţă

Punctaj
maxim al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

activităţi extracurriculare
corelate cu obiectivele
curriculare extrase din
planul managerial al
unităţii

participarea la realizarea
întocmai şi la timp a
activităţilor planificate
Pregătirea activităţii
practice-aplicative
(resurse materiale,
mijloace)

2,00

Total domeniu 20 p. 20 p

2.Realizarea
activităţilor
didactice

2.1.Asigurarea asistenţei
tehnice profesorilor de altă
specialitate decât
informatică în timpul
orelor desfăşurate în
laboratorul AEL sau în
oricare alt laborator de
informatică

Inlesnirea folosirii de
către profesori a soft-
urilor educaţionale

12

3,00

Inlesnirea folosirii de
către profesori a
mijloacelor audio-vizuale
moderne din dotarea şcolii

3,00

Asistarea profesorilor în
timpul orelor desfăşurate
în laboratorul de
informatică

3,00

Realizarea unor acţiuni
comune cadru didactic-
informatician

3,00

2.2 Utilizarea şi
gestionează eficientă a
resursele puse la dispoziţia
postului: bibliotecă de
software şi documentaţii,
echipamente de tehnică de
calcul şi auxiliare, etc.

Intocmirea unei liste cu
documentaţia pusă la
dispoziţia postului.

9,00

3,00

Intocmirea unei liste cu
echipamentele de tehnică
de calcul

3,00

Intocmirea unei liste
bibliografice cu
auxiliarele puse la
dispoziţia postului

3,00

2.3.Participarea la Participarea la unele 9,00 3,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă

Indicatori de
performanţă

Punctaj
maxim al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

activităţi extracurriculare,
precum şi participarea la
acţiuni de voluntariat

activităţi extracurriculare
la nivelul şcolii.
Redactarea/coodonarea
realizării revistei şcolii. 3,00

Participarea la activităţi
de voluntariat. 3,00

Total domeniu 30 p. 30 p

3.Comunicare şi
relaţionare

3.1.Dezvoltarea capacităţii
de comunicare şi
relaţionare cu elevii

Comunicare permanentă
cu elevii şcolii

3,00

1,50

Folosirea feed-back-ului
furnizat de elevi pentru
reglarea ritmului de
desfăşurare a activităţii
sale

1,50

3.2.Dezvoltarea capacităţii
de comunicare şi
relaţionare cu personalul
şcolii

Comunicare permanentă
cu celelalte cadre
didactice, responsabilii
comisiilor

3,00

1,50

Folosirea feed-back-ului
furnizat de personalul
şcolii pentru reglarea
ritmului de desfăşurare a
activităţii sale

1,50

3.3.Dezvoltarea capacităţii
de comunicare şi
relaţionare cu echipa
managerială

Comunicare permanentă
cu  conducerea şcolii.

3,00

1,50

Folosirea feed-back-ului
furnizat de echipa
managerială pentru
reglarea ritmului de
desfăşurare a activităţii
sale

1,50

3.4.Dezvoltarea capacităţii
de comunicare şi

Comunicare permanentă
cu beneficiarii din cadrul 3,00 1,50
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă

Indicatori de
performanţă

Punctaj
maxim al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

relaţionare în cadrul
comunităţii

comunităţii – părinţi ai
elevilor
Folosirea feed-back-ului
furnizat de partenerii din
comunitate pentru
reglarea ritmului de
desfăşurare a activităţii
sale

1,50

3.Comunicare şi
relaţionare

3.5.Relaţionarea cu
firmele producătoare de
softuri, de echipamente de
calcul, cu firmele care
asigură service-ul
echipamentelor de calcul,
relaţionarea cu providerul
de INTERNET.

Comunicare permanentă
cu firmele producătoare
de softuri, de echipamente
de calcul, cu firmele care
asigură service-ul
echipamentelor de calcul,
relaţionarea cu providerul
de INTERNET.

3,00 3,00

Total domeniu 15 p. 15 p

4.Managementul
carierei şi
dezvoltare
personală

4.1.Valorificarea
competenţelor ştiinţifice,
dobândite prin participarea
la programele de
formare/perfecţionare

Valorificarea
competenţelor dobândite
la cursurile de formare
(prin redactarea
documentelor,
desfăşurarea demersului
folosit etc.).

4,00

2,00

Redactarea unor articole
metodico-ştiinţifice în
reviste/lucrări de
specialitate.

2,00

4.2.Implicarea în
organizarea activităţilor
metodice la nivelul
comisiei/catedrei de
informatică

Participarea activă la
activităţile comisiilor
metodice, consilii
profesorale cu temă

2,00 2,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă

Indicatori de
performanţă

Punctaj
maxim al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

4.3.Realizarea/actualizarea
portofoliului şi dosarului
personal

Realizarea portofoliului
personal al
informaticianului şi
actualizarea lui periodică

3,00 3,00

4.4.Manifestarea atitudinii
morale şi civice (limbaj,
ţinută, respect,
comportament),
respectarea şi promovarea
deontologieie profesionale

Respectarea programului
de lucru prevăzut în fişa
postului 6,00

3,00

Respectarea tuturor
atribuţiilor prevăzute în
fişa postului

3,00

Total domeniu 15 p. 15 p

5.Contribuţia la
dezvoltarea
instituţională şi
promovarea
imaginii şcolii

5.1.Dezvoltarea de
parteneriate şi proiecte
educaţionale în vederea
dezvoltării instituţionale

Atragerea de parteneriate
educaţionale.

2,00

0,50

Redactarea unor proiecte
educaţionale

0,50

Valorificarea implicării în
parteneriate şi proiecte
educaţionale în vederea
dezvoltării instituţionale.

1,00

5.2.Promovarea ofertei
educaţionale

Implicarea activă în
promovarea ofertei
educaţionale

3,00

1,50

Realizarea unor pliante
pentru promovarea ofertei
educaţionale

1,00

Colaborarea permanentă
cu comunitatea locală, cu
agenţi economici, cu
părinţii, cu presa, cu
factorii de cultură, etc.

0,50

5.Contribuţia la
dezvoltarea
instituţională şi

5.3.Realizarea/participarea
la programe/activităţi de
prevenire şi combatere a

Organizarea/participarea
la cel puţin 2 acţiuni anti-
violenţă în cadrul şcolii

5,00 1,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă

Indicatori de
performanţă

Punctaj
maxim al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

promovarea
imaginii şcolii

violenţei şi
comportamentelor
nesănătoase în mediul
şcolar.

Cunoaşterea legislaţiei în
vigoare 1,00

Contribuţie la diseminarea
informaţiilor legate de
combaterea
comportamentelor
nesănătoase

1,00

Implicarea şi activarea
elevilor şi colegilor în
acţiuni de combatere a
violenţei

1,00

Colaborarea cu organele
şi instituţiile abilitate în
combaterea şi prevenirea
violenţei

1,00

5.4.Respectarea normelor,
procedurilor de sănătate şi
securitate a muncii, de
P.S.I. şi I.S.U. pentru toate
tipurile de activităţi
desfăşurate în cadrul
unităţii de învăţământ
precum şi a sarcinilor
suplimentare.

Cunoaşterea şi aplicarea
procedurilor de sănătate şi
securitate a muncii şi de
P.S.I.  prevăzute de
legislaţia în vigoare.

3,00

1,00

Implicarea în acţiuni
comune cu unele instituţii
abilitate.

1,00

Diseminarea normelor şi
procedurilor elevilor şi
întocmirea documentaţiei
specifice.

1,00

5.5.Implicarea activă în
crearea unei culturi a
calităţii la nivelul
organizaţiei.

Disponibilitate la
responsabilizare.

2,00

1,00

Autoperfecţionarea pentru
realizarea sarcinilor în
mod corespunzător şi
exemplar.

1,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă

Indicatori de
performanţă

Punctaj
maxim al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

Total domeniu 15 p. 15 p

6.Conduita
profesională

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

Foloseşte un limbaj
adecvat, cordial, are o
atitudine politicoasa în
relaţiile cu factorii
ierarhici superiori,
părinţii, partenerii
economici şi sociali ai
şcolii, fata de toate
persoanele straine care vin
in scoala indiferent in ce
calitate se prezinta acestea

2,00 1,00

Manifestarea unei
atitudini morale şi civice
conforme cu statutul de
cadru didactic auxiliar.

1,00

6.2.Respectarea și
promovarea deontologiei
profesionale.

Promovarea deontologiei
profesionale şi a
respectului faţă de ceilalţi,
în relaţia cu personalul
unităţii, părinţi, parteneri
educaţionali etc.

3,00 3,00

Total domeniu 5 p. 5 p
TOTAL PUNCTAJ 100p 100 p

Semnătura
Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condiţiile metodologiei,  este:

- de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;
- de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine;
- de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;
- sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător.
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4.8.FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE  ÎN PENTRU FUNCŢIA DE BIBLIOTECAR

Numărul fişei postului: .............................
Numele şi prenumele titularului: ..............................
Perioada evaluării ..................................................
Rezultatul evaluarii.....................................................

Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punct
aj

maxi
m
al

criter
iului

Puncta
j

maxim
al

indicat
orului

Punctaj acordat

Valida
re

C.P.

Auto
evalua

re

Evalu
are

comisi
e

Evalu
are
C.A

1. Proiectarea
activităţii

1.1. Respectarea normelor
biblioteconomice în vigoare
recomandate pentru
funcționarea bibliotecii
școlare.

Elaboreaza planul managerial al compartimentului
biblioteca.

3,50

1,25

Asigura serviciul de evidenta, catalogare, organizare a
cataloagelor. 0,75

Asigura creşterea fondurilor de publicaţii ale bibliotecii în
funcţie de dinamica pieţei de tipărituri, caracterul
enciclopedic, precum si resursele bugetare existente.

0,75

Prelucrează, descrie bibliografic şi clasifică publicaţiile
intrate în colecţiile bibliotecii.

0,75

1.2.Respectarea
procedurilor existente la
nivelul unității cu privire la:
-efectuarea operațiilor în
documentele de evidență
(RFM, R.O.I, Fișele de
evidenta, Fișe de cititor)
-transmiterea informațiilor
în interiorul și exteriorul
unității.

Efectuează evidenta primara, individuala si gestionarea
colecţiilor in conformitate cu normele biblioteconomice
uzuale.

5,25

0,75

Intrarea / înregistrarea cărţilor şi publicaţiilor în
documente de evidenţă a colecţiilor şi aranjarea în raft.
(Numărul acestora).

0,75

Clasificarea/indexarea publicaţiilor pentru catalogul
sistemic (Numărul acestora). 0,75

Număr de fişe bibliografice de catalog redactate şi număr
de referinţe bibliografice 0,75

Numărul cititorilor înscrişi în anul şcolar (an
calendaristic) şi la orice termen. 0,75

Numărul zilelor de inventariere (verificare) integrala a
colecţiilor la termenul legal. 0,75
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punct
aj

maxi
m
al

criter
iului

Puncta
j

maxim
al

indicat
orului

Punctaj acordat

Valida
re

C.P.

Auto
evalua

re

Evalu
are

comisi
e

Evalu
are
C.A

Se informează şi pune la dispoziţia utilizatorilor spre
consultare instrumente de informare elaborate de
biblioteca noastră sau de alte instituţii similare din ţară
(bibliografii tematice, selective şi adnotate).

0,75

1. Proiectarea
activităţii

1.3 Realizarea planificării
calendaristice a activității
bibliotecii în concordanță
cu structura anului școlar și
adaptată la particularitățile
unității școlare.

Programarea în timp, pe semestre, în funcţie de structura
anului şcolar a activităţilor bibliotecii, asigurând
bibliografia necesară elevilor şi cadrelor didactice pentru
parcurgerea completă a programelor şcolare.

5,00

1,25

Valorifică activitatea de planificare a activităţii
bibliotecii, de evidenţă statistică a acesteia. 0,75
Valorifică acţiunile educative, colaborând cu cadrele
didactice, stimulând creativitatea elevilor . 0,75
Contribuie la procesul instructive-educativ, desfăşurat în
şcoala pe baza unui plan minuţios si chibzuit întocmit. 0,75

Participă activ, în strânsă colaborare cu cadrele didactice,
la instrucţia şi educaţia elevilor. 0,75

Afişează la loc vizibil oferta bibliotecii şcolare pentru
anul şcolar în curs şi vine cu propuneri noi în vederea
îmbunătăţirii acesteia

0,75

1.4 Proiectarea anumitor
activități de inițiere și
valorizare a dimensiunii
educative a tehnologiei
informării și comunicării
(TIC) în cadrul bibliotecii.

Utilizează tehnologia informaţiilor şi a comunicaţiilor în
cadrul bibliotecii.

2,25

0,75

Descoperă soluţii flexibile pentru folosirea calculatorului
în activităţile desfăşurate. 0,75

Proiectarea anumitor activităţi de iniţiere şi valorizare a
dimensiunii educative a TIC în cadrul bibliotecii. 0,75

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

Amenajarea unui spaţiu de formare a elevilor în domeniul
utilizării informaţiei, îndeosebi a celei pe care se bazează
achiziţia cunoştinţelor şcolare şi, în acelaşi timp, a unui
cadru primitor pentru fiecare elev, răspunzând nevoii de
cunoaştere şi curiozităţii acestuia.

4,00 1,25
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punct
aj

maxi
m
al

criter
iului

Puncta
j

maxim
al

indicat
orului

Punctaj acordat

Valida
re

C.P.

Auto
evalua

re

Evalu
are

comisi
e

Evalu
are
C.A

a bibliotecii. Pune la dispoziţia elevilor şi a profesorilor toate
informaţiile necesare desfăşurării activităţii şcolare sau
pentru lărgirea orizontului cultural al elevilor.

0,75

Gestionarea corespunzătoare a spaţiului,pentru buna
funcţionare a bibliotecii: orar de funcţionare, planificarea
activităţilor, a bunurilor materiale (mobilier, materiale şi
echipamente şi a fondului documentar), pe tot parcursul
anului şcolar.

1,25

Participarea în colaborare cu consilierul educativ la
realizarea programelor, trainingurilor în vederea formării
continue a personalului din instituţie.

0,75

Total domeniu 20 p. 20 p

2.Realizarea
activităţilor

2.1. Organizarea resurselor
bibliotecii în vederea
punerii lor la dispoziţia
utilizatorilor
în cadrul activităţilor.

Capacitatea de a organiza colecţia de carte,  publicaţii şi
seriale (ziare, reviste, etc.), alte documente grafice şi
audio-vizuale, pe compartimente ştiinţifice care să vină în
sprijinul cititorului.

8,00

1,50

Organizarea serviciilor ţine seama de aspectele
economice, de existenţa resurselor materiale şi financiare
pentru producerea şi
difuzarea acestora, de costurile serviciilor şi, eventual, de
modalităţile de recuperare a acestora.

1,50

Gama de servicii răspunde nevoilor de informare ale
utilizatorilor (elevi, cadre didactice).

1,50

Organizează acţiuni de stimulare şi îndrumare a elevilor
privind utilizarea lucrărilor de referinţă, a cataloagelor,
pentru dezvoltarea deprinderilor de autoinformare
documentară
ale muncii intelectuale, de studiu individual.

2,00

Sprijină elevii, organizând şi desfăşurând activităţi în
cercuri diverse. 1,50
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punct
aj

maxi
m
al

criter
iului

Puncta
j

maxim
al

indicat
orului

Punctaj acordat

Valida
re

C.P.

Auto
evalua

re

Evalu
are

comisi
e

Evalu
are
C.A

2.2.Realizarea completă/
corectă/legală a operaţiilor
biblioteconomice(cataloage,
clasificare/indexare,
depozitare, evidenţă,
împrumut, inventariere,
casare) prin colaborare cu
alte compartimente.

Organizează sistemul de catalogare propriu, asigurând
informaţii de actualitate asupra existenţei şi circulaţiei
fondurilor de publicaţii.

9,50

1,50

Îndeplinirea corectă şi la timp a sarcinilor  referitore la
depozitare, catalogare, clasificare şi împrumuturi de
material.

1,50

Participă la inventarierea (verificarea) anuală prin sondaj
al colecţiilor bibliotecii la solicitarea organelor financiar
contabile.

2,00

Verificarea colecţiilor în vederea selectării publicaţiilor
pentru casare. 1,50

Operarea la timp în documentele de evidenţă a colecţiilor. 1,50
Răspunde de gestionarea manualelor şcolare şi
coordonează procedura de achiziţionare a acestora cu
sprijinul magaziei I.S.J. Cluj, prin avizul directorului
unităţii.

1,50

2.3.Gestionarea prin
securitate şi bună păstrare a
dotării şi colecţiilor
bibliotecii.

Recuperarea la timp a volumelor, publicaţiilor
împrumutate.
(consultate) în anul şcolar.

4,50

1,50

Menţine microclimatului în spaţiile de depozitare. 1,50
Respectă normele de conservare şi securitate a colecţiilor,
şi a dotării bibliotecii din punct de vedere a normelor de
P.S.I. si P.M.

1,50

2.4 Organizarea de
expoziţii, vizite şi întâlniri
tematice, ateliere de creaţie
privind promovarea ofertei
bibliotecii în comunitate şi
atragerea cititorilor.

În colaborare cu cadrele didactice încurajează organizarea
unor activităţi specific care contribuie la dezvoltarea
armonioasă a
personalităţii elevilor: expoziţii, concursuri,ateliere de
creaţie, sesiuni de comunicări, etc.

5,00
2,00

Participă la promovarea imaginii unităţii de învăţământ în
comunitatea educaţională şi cea localǎ. 1,50
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punct
aj

maxi
m
al

criter
iului

Puncta
j

maxim
al

indicat
orului

Punctaj acordat

Valida
re

C.P.

Auto
evalua

re

Evalu
are

comisi
e

Evalu
are
C.A

Atragerea cititorlor  prin acţiuni de promovare a cărţii. 1,50

2.Realizarea
activităţilor

2.5.Adaptarea la
complexitatea muncii pe
baza nivelului de concepţie,
de analiză şi sinteză a
activităţii.

Se centrează pe utilizator, folosind servicii
informaţionale, utilizand cât mai intensive tehnologia
informaţiei şi cooperând cu tot efectivul pedagogic
interesat.

3,00

1,50

Îndrumarea lecturii şi studiului necesar elaborării
diverselor lucrări ale elevilor, punând la dispoziţia
acestora, precum şi a altor categorii de cititori,
instrumente de informare, respectiv fişiere, cataloage,
liste bibliografice, etc. care să înlesnească o orientare
rapidă în colecţiile bibliotecii.

1,50

Total domeniu 30 p. 30 p

3.Comunicare şi
relaţionare

3.1.Asigurarea unei bune
comunicări şi relaţionări la
nivel intern (cu elevii,
cadrele didactice, didactic-
auxiliare).

Corelarea modalităţilor de comunicare  si relationare cu
conţinutul informaţiei, particularităţile de vârstă şi
individuale ale membrilor grupului ţintă: cadre didactice,
elevii, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic,
conducerea şcolii, etc.

4,50
1,50

Întreţine relaţii principiale cu întreg personalul unităţii. 1,50
Foloseşte modalităţi de comunicare eficiente. 1,50

3.2.Comunicarea eficientă
cu utilizatorii externi
(părinţi, comunitate) şi
parteneri.

Comunică şi relaţionează cu părinţii elevilor ( la
solicitări).

6,00

1,50

Vine în sprijinul rezolvării situaţiilor conflictuale din
şcoală, evitând orice dispute cu terţe persoane. 1,50

Construirea unor situaţii adecvate modului de lucru şi
comunicare cu superiorii ierarhici externi şi adaptarea
bibliotecii la nivelul socio-cultural al comunităţii, prin
realizarea unor schimburi de experienţă cu alte unităţi
şcolare, Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Cluj-
Napoca, etc.

1,50

Manifestarea interesului pentru facilitarea schimbului de 1,50
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punct
aj

maxi
m
al

criter
iului

Puncta
j

maxim
al

indicat
orului

Punctaj acordat

Valida
re

C.P.

Auto
evalua

re

Evalu
are

comisi
e

Evalu
are
C.A

informaţii cu alţi factori externi.

3.3.Atragerea elevilor către
activităţile bibliotecii şi
stimularea lecturii (numărul
fişelor de cititor).

Organizarea unor acţiuni instructiv-educative,informativ-
formative iniţiate în colaborare cu cadrele didactice.

3,00

1,50

Desfăşoară acţiuni de stimulare şi îndrumare a elevilor
privind utilizarea lucrărilor de referinţă, a cataloagelor
pentru dezvoltarea deprinderilor de autoinformare,
documentare,
ale muncii intelectuale, de studiu individual, acţiuni de
promovare a cărţii,produselor, serviciilor bibliotecii în
scopul
atragerii cititorilor.

1,50

3.4.Consolidarea relaţiei
dintre şcoală şi comunitate.

Comunicarea eficientă cu utilizatorii externi (părinţi,
comunitate) şi parteneri.

4,00

1,00

Manifestă atenţie faţă de toate persoanele străine care vin
în şcoală indiferent în ce calitate se prezintă acestea. 1,00

Are o atitudine politicoasă atât faţă de colegi, cât şi faţă
de persoanele cu care vine în contact în cadrul şcolii. 1,00

Încurajează relaţii principiale cu toate persoanele din
şcoală şi din afara ei. 1,00

3.Comunicare şi
relaţionare

3.5.Colaborarea cu instituţii
de cultură şi educaţie în
vederea realizării unor
proiecte cu caracter cultural
şi educativ.

Comunică cu diferite instituţii publice specifice, prin
realizarea unor schimburi de experienţă cu alte unităţi
şcolare, Biblioteca Judeţeană, Naţională etc. şi încheie
parteneriate/proiecte educaţionale în vederea realizării
scopului educativ al unităţii şcolare şi formarea unor
competenţe specifice beneficiarului acestor proiecte.

2,50 2,50

Total domeniu 20 p. 20 p
4.
Managementul
carierei şi al
dezvoltării

4.1.Analiza nivelului şi
stadiului propriei pregătiri
profesionale.

Manifestă interes pentru dezvoltarea profesională proprie.
Nivelul studiilor corespunde cu cerinţele postului.

6,00
2,00

Are capacitatea de a se integra în sistemul de formare prin
participarea la cursuri de specialitate, etc. 2,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punct
aj

maxi
m
al

criter
iului

Puncta
j

maxim
al

indicat
orului

Punctaj acordat

Valida
re

C.P.

Auto
evalua

re

Evalu
are

comisi
e

Evalu
are
C.A

personale Identifică necesarul de autoinstruire în funcţie de
dinamica informaţiei în domeniu. 2,00

4.2.Participarea permanentă
la cercuri şi activităţi
metodice la nivel local/
judeţean/ naţional.

Participă periodic la cursuri de perfecţionare în domeniu,
arătând disponibilitate în investiţia resurselor umane.

2,00
1,00

Are capacitatea de a integra în sistemul de cunoştinţe
existent, cunoştinţe achiziţionate prin studiul individual. 1,00

4.3.Participarea la programe
de formare în vederea
dezvoltării profesionale.

Se implica în activităţi metodice organizate la nivelul
I.S.J. Cluj, C.C.D Cluj-Napoca, cercurile pedagogice ale
bibliotecarilor, etc.

2,00 2,00

Total domeniu 10 p. 10 p

5.Contribuţia la
dezvoltarea
instituţională şi
promovarea
imaginii şcolii

5.1.Realizarea integrală şi la
timp a atribuţiilor stabilite
de fişa postului.

Se remarcă prin modul de realizare a sarcinilor de
serviciu, utilizarea resurselor, responsabilitate,
punctualitate, operativitate, comunicare, cooperare,
flexibilitate, spirit colegial, creativitate, imaginaţie,
competenţă,solicititudine pentru alte sarcini, existenţa
/inexistenţa reclamaţiilor de orice natura, împrumut
interbibliotecar, sprijin tehnic, audiovizual;

1,50 1,50

5.2.Respectarea
Regulamentului de
organizare şi funcţionare a
bibliotecii şcolare şi a
Regulamentului intern al
bibliotecii şcolare,
respectarea normelor de
conservare şi securitate a
colecţiilor, a normelor şi
procedurilor de sănătate şi
securitate a muncii, P.S.I. şi
ISU.

Respecta normele biblioteconomice în vigoare
recomandate pentru biblioteca şcolară. Respectă
R.O.F.U.I.P., R.O.F.B.S. şi Regulamentul intern al
bibliotecii şcolare,respectiv sarcinile bibliotecarului.

4,50

1,50

Respecta normele de conservare si securitate a colectiilor,
a normelor de P.S.I. 1,50

Participă la instrucţiunile generale şi periodic e al
angajaţilor cu privire la sănătatea şi securitatea muncii,
P.S.I. şi I.S.U..

1,50

5.Contribuţia la 5.3. Promovarea valorilor Desfăşoară activităţi culturale şi de cooperare, promovând 3,50 2,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punct
aj

maxi
m
al

criter
iului

Puncta
j

maxim
al

indicat
orului

Punctaj acordat

Valida
re

C.P.

Auto
evalua

re

Evalu
are

comisi
e

Evalu
are
C.A

dezvoltarea
instituţională şi
promovarea
imaginii şcolii

cultural romăneşti prin
realizarea de parteneriate
educative naţionale şi
internaţionale.

biblioteca prin publicarea de articole în domeniul
educaţiei.
Asigurarea bazei logistice pentru activităţile
extracurriculare şi cursurile şcolare, care să vină în
sprijinul dezvoltării civice a elevului în vederea
deschiderii orizontului către lumea contemporană.

1,50

5.4. Iniţiative personale
privind stimularea
donaţiilor şi obţinerea unor
sponsorizări în scopul
dezvoltării resurselor
bibliotecii.

Stimulează donaţiile şi atrage sponsori în vederea
dezvoltării fondului de carte, încheind contracte de
sponsorizare cu aceştia, cu aprobarea conducerii unităţii.

2,00 2,00

5.5. Utilizarea raţională şi
eficientă a alocaţiilor
bugetare pentru achiziţii,
abonamente.

Se consultă cu, conducerea, cadrele didactice şi elevii şi
se axează pe cumpărarea de exemplare mai puţine de
acelaşi autor pentru a cuprinde în lista cat mai multe
volume. 3,50

2,00

Ţine legătura cu Asociaţia de părinţi a şcolii în vederea
stabilirii necesităţilor şi nevoilor şcolii şi atragerea de
fonduri extrabugetare.

1,50

Total domeniu 15 p. 15 p

6. Conduita
profesio
nală

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

Manifestarea unei atitudini morale şi civice conforme cu
statutul de cadru didactic auxiliar.

2,00 2,00

6.2.Respectarea și
promovarea deontologiei
profesionale.

Promovarea deontologiei profesionale şi a respectului faţă
de ceilalţi, în relaţia cu personalul unităţii, părinţi,
parteneri educaţionali etc.

3,00 3,00

Total domeniu 5 p. 5 p
TOTAL PUNCTAJ 100p 100 p

Semnătura
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punct
aj

maxi
m
al

criter
iului

Puncta
j

maxim
al

indicat
orului

Punctaj acordat

Valida
re

C.P.

Auto
evalua

re

Evalu
are

comisi
e

Evalu
are
C.A

Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condiţiile metodologiei,  este:
- de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;
- de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine;
- de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;
- sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător.

4.10.FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE /EVALUARE  PENTRU FUNCŢIA DE PEDAGOG ŞCOLAR

Numărul fişei postului:...........
Numele şi prenumele titularului: ....................
Perioada evaluării ...............................
Rezultatul evaluarii.........................................

Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

1.Proiectarea
activităţii

1.1. Corelarea conţinutului
activităţii de pedagog
şcolar cu obiectivele
generale ale instituţiei.

Elaborează planul anual al activităţilor
desfăşurate în internat proiectând
activităţile în funcţie de obiectivele
unităţii şcolare cuprinse în planurile
manageriale ale acesteia, de
particularităţile individuale ale
elevilor, de vârsta acestora precum şi
în funcţie de particularităţile unităţii de
învăţământ.

5,00 5,00

1.2. Realizarea planului Programează în timp, pe semestre, în 5,00 5,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

managerial al pedagogului
şcolar.

funcţie de structura anului şcolar a
activităţilor desfăşurate în internat, în
afara orelor de curs, asigurând,
împreună cu diriginţii elevilor
atingerea obiectivelor propuse.

1.3.Aplicarea
reglementărilor legale în
vigoare ce au în vedere
activitatea pedagogului
şcolar.

Respectă procedurile de lucru generale
specifice şcolii (programul de lucru,
punctualitatea în întocmirea şi predarea
rapoartelor etc.).

10,00

5,00

Respectă Regulamentul Intern şi
Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a internatului.

2,00

Respectă întocmai legislaţia muncii şi
legislaţia şcolară, normele de protecţia
muncii, P.S.I. şi I.S.U.

3,00

Total domeniu 20 p. 20 p

2.Realizarea
activităţilor

2.1.Îndeplinirea sarcinilor
de serviciu specific
postului.

Participarea alături de personalul
didactic din şcoală la formarea unui
colectiv unitar de elevi.

--

1,50

Îndrumă şi ajută elevii de la internat la
pregătirea lecţiilor, controlează
efectuarea temelor, se îngrijeşte de
participarea elevilor la lecţii şi la toate
celelalte activităţi programate în
şcoală.

1,50

2.Realizarea
activităţilor

2.1.Îndeplinirea sarcinilor
de serviciu specifice
postului.

Asigură îndeplinirea zilnică de către
elevi a programelor de activitate în sala
de studiu.

12,00

1,50

Ţine un catalog cu evidenţa şi
frecvenţa elevilor la internat. 1,50

Se informează despre elevi. 1,50
Valorifică rezultatele activităţilor. 1,50
Respectă termenele impuse de predare 1,50
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

a situaţiilor către superiorul ierarhic.
Păstrează confidenţialitatea datelor şi
informaţiilor la care are acces. 1,50

2.2.Utilizarea rațională și
eficientă a resurselor
materiale, financiare,
informaționale și de timp.

Identifică, solicită şi recepţionează
necesarul de materiale consumabile
pentru internat.

4,50

1,50

Răspunde de respectarea procedurilor
interne de legate de utilizarea
aparaturii din dotare.

1,50

Răspunde de informarea imediată a
persoanelor responsabile privind orice
defecţiune în funcţionare a
echipamentului cu care îţi desfăşoară
activitatea.

1,50

2.3.Contribuţii la
dezvoltarea personalităţii
elevului.

Identifică nevoile elevilor.

13,50

1,50
Se ocupă de organizarea timpului liber
a elevilor: lectură particulară, audiţii,
serbări, participări la activităţi sportive,
plimbări.

1,50

Contribuie în toate împrejurările la
formarea deprinderilor de ordine,
curăţenie şi disciplină la elevi.

1,50

Îi îndrumă pe elevi să respecte regulile
igienico-sanitare în şcoală, camin si
cantină.

1,50

Utilizează strategii şi tehnici de
consiliere şcolară, individuală şi de
grup, care să responsabilizeze elevul
în procesul autocunoaşterii, al adaptării
la mediul şcolar, prin observarea
progresului elevilor.

1,50

Dezvoltă materiale informative (pliant,
broşură, ghid) pentru părinţi pe diferite 1,50
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

teme: relaţia cu copilul, cum să
colaboreze cu şcoala, cum îl ajută în
învăţare, în orientarea carierei, cum
dezvoltă copilului un stil de viaţă
sănătos etc.
Prezintă şi comunică rezultatul
activităţilor şcolare. 1,50

Determină implicarea elevului. 1,50
Facilitează comunicarea elev-elev. 1,50

Total domeniu 30 p. 30 p

3.Comunicare şi
relaţionare

3.1Capacitatea de a se
integra/de a lucra în
echipă.

Alege modalităţi de comunicare cu
elevii.

4,50

1,50

Îşi dezvoltă capacitatea de comunicare
şi relaţionare în interiorul şi în afara
unităţii cu elevii, personalul şcolii,
echipa managerială şi cu beneficiarii
din cadrul comunităţii-familiile
elevilor.

1,50

Evită în spaţiul şcolii dispute şi relaţii
neprincipiale cu alţi colegi. 1,50

3.Comunicare şi
relaţionare

3.2.Realizarea comunicării
cu elevii.

Are o atitudine politicoasă atât faţă de
elevi cât şi faţă de colegi şi faţă de
persoanele cu care vine în contact în
cadrul şcolii. 3,50

1,50

Vine în sprijinul rezolvării situaţiilor
conflictuale din şcoală, evitând orice
dispute între elevi.

2,00

3.3.Realizarea comunicării
cu factorii de răspundere
din şcoală.

Asigură o bună comunicare cu toate
compartimentele şcolii şi transmite
corect şi în timp util informaţiile.

3,00

1,50

Îi / îl informează pe directorul şcolii,
pe diriginţi şi profesori asupra
activităţilor şi comportării elevilor.

1,50
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

3.4.Realizarea comunicării
cu familia.

Informează familia elevului asupra
activitatii din camin sau activitatilor
extraccuriculare.

5,00

1,50

Consiliază familia elevului. 1,50
Îşi dezvoltă capacitatea de comunicare
şi relaţionare în interiorul şi în afara
unităţii cu beneficiarii din cadrul
comunităţii – familiile elevilor.

2,00

3.5.Monitorizarea
situaţiilor conflictuale din
cămin.

Are capacitatea de a motiva şi a
corecta comportamentul elevului prin
aplicarea recompenselor şi
sancţiunilor,
ca urmare a evaluării
comportamentelor prin prisma
regulilor existente în şcoala, familie,
societate.

4,00

2,00

Identifică situaţiile generatoare de
conflicte şi în cazul în care nu le poate
rezolva le aduce la cunoştinţă
dirigintelui, directorului şi părinţilor.

2,00

Total domeniu 20 p. 20 p

4.Managementul
carierei şi al
dezvoltării
personale

4.1.Identificarea nevoilor
proprii de dezvoltare.

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

2,00 2,00

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

Se preocupă de permanenta
perfecţionare şi îmbunătăţire a
pregătirii profesionale în vederea
aplicării corecte şi complete a reformei
învăţământului.

4,00
2,00

Participă periodic la cursuri de
perfecţionare în domeniu, arătând 2,00



167

Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

disponibilitate în investiţia resurselor
umane.

4.3.Aplicarea
cunoştinţelor/
abilităţilor/competentelor
dobândite.

Are capacitatea de a integra în sistemul
de cunoştinţe existent, cunoştinţe
achiziţionate prin studiul individual.

4,00

1,00

Exersarea deprinderilor de studiu
individual pentru atingerea unor
parametri de funcţionalitate adecvaţi.

1,00

Realizarea/actualizarea portofoliului şi
dosarului personal.

1,00

Manifestarea atitudinii morale şi civice
(limbaj, ţinută, respect,
comportament), respectarea şi
promovarea deontologiei profesionale.

1,00

Total domeniu 10 p. 10 p

5. Contribuţia la
dezvoltarea
instituţională
şi la promovarea
imaginii şcolii

5.1. Manifestarea unei
atitudini proactive în
legătură cu activităţile
specifice căminului.

Participă la şedinţele Consiliului
Profesoral, permanent

7,75

1,25

Participă la lectoratele şi şedinţele cu
părinţii. 1,25

Participă la comisiile metodice şi
consiliile profesorale cu tematică
specifica.

1,25

Se implică în toate activităţile care se
desfăşoară în şcoală ori de câte ori este
nevoie.

1,50

În vacanţe ajută secretariatul în
completarea documentelor şcolare. 1,25

Se implică activ în crearea unei culturi
a calităţii la nivelul colegiului. 1,25

5.2. Promovarea în
comunitate a activităţii
instituţiei, participând la
programe şi parteneriate /

Acţionează pentru promovarea ofertei
educaţionale şi a sistemului de valori al
unităţii de învăţământ la nivelul
comunităţii locale prin realizarea unor

3,00 1,50
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

pregătind participarea
elevilor la programe /
parteneriate.

materiale de publicitate (pliante, afişe,
panouri, etc.).
Iniţiază şi derulează proiecte
educaţionale adaptate la nevoile şcolii
identificate pe baza unor instrumente,
de exemplu: violenţa în şcoală,
comportamentele cu risc, încredere în
sine, orientarea carierei, motivaţia
învăţării, şcoala părinţilor, etc.

1,50

5.3. Realizarea unui climat
de disciplină şi de
siguranţă în cadrul
căminului de elevi.

Selectează modele sociale relevante
pentru sistemul de valori al societăţii.

4,25

1,25

Organizează dezbateri cu elevii interni
în care se analizează situaţiile în care
apar astfel de modele pentru crearea
unui sistem propriu de valori al
elevului.

1,50

Iniţiază şi mobilizează elevii interni să
participe la programe / activităţi de
prevenire şi combatere a violenţei şi
comportamentelor nesănătoase în
mediul şcolar, familie şi societate.

1,50

Total domeniu 15 p. 15 p

8. Conduita
profesională

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

Manifestarea unei atitudini morale şi
civice conforme cu statutul de cadru
didactic auxiliar.

2,00 2,00

6.2.Respectarea și
promovarea deontologiei
profesionale.

Promovarea deontologiei profesionale
şi a respectului faţă de ceilalţi, în relaţia
cu personalul unităţii, părinţi, parteneri
educaţionali etc.

3,00 3,00

Total domeniu 5 p. 5 p
TOTAL PUNCTAJ 100p 100 p

Semnătura
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condiţiile metodologiei,  este:

- de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;
- de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine;
- de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;
- sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător.

4.11.FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE /EVALUARE  PENTRU FUNCŢIA DE SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE

Numărul fişei postului: .......................
Numele şi prenumele titularului: ....................................
Perioada evaluării ..............................
Rezultatul evaluarii............................................

Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

1.Proiectarea
activităţii

1.1. Corelarea conţinutului
activităţii de pedagog
şcolar cu obiectivele
generale ale instituţiei.

Elaborează planul anual al activităţilor
desfăşurate în internat proiectând
activităţile în funcţie de obiectivele
unităţii şcolare cuprinse în planurile
manageriale ale acesteia, de
particularităţile individuale ale
elevilor, de vârsta acestora precum şi
în funcţie de particularităţile unităţii de
învăţământ.

5,00 5,00

1.2. Realizarea planului
managerial al pedagogului
şcolar/supraveghetorului
de noapte.

Programează în timp, pe semestre, în
funcţie de structura anului şcolar a
activităţilor desfăşurate în internat, în
afara orelor de curs, asigurând,
împreună cu diriginţii elevilor

5,00 5,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

atingerea obiectivelor propuse.

1.3.Aplicarea
reglementărilor legale în
vigoare ce au în vedere
activitatea pedagogului
şcolar/supraveghetorului
de noapte.

Respectă procedurile de lucru generale
specifice şcolii (programul de lucru,
punctualitatea în întocmirea şi predarea
rapoartelor etc.).

10,00

5,00

Respectă Regulamentul Intern şi
Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a internatului.

2,00

Respectă întocmai legislaţia muncii şi
legislaţia şcolară, normele de protecţia
muncii, P.S.I. şi I.S.U.

3,00

Total domeniu 20 p. 20 p

2.Realizarea
activităţilor

2.1.Îndeplinirea sarcinilor
de serviciu specific
postului.

Participarea alături de personalul
didactic din şcoală la formarea unui
colectiv unitar de elevi.

--

1,50

Îndrumă şi ajută elevii de la internat la
pregătirea lecţiilor, controlează
efectuarea temelor, se îngrijeşte de
participarea elevilor la lecţii şi la toate
celelalte activităţi programate în
şcoală.

1,50

2.Realizarea
activităţilor

2.1.Îndeplinirea sarcinilor
de serviciu specifice
postului.

Asigură îndeplinirea zilnică de către
elevi a programelor de activitate în sala
de studiu.

12,00

1,50

Ţine un catalog cu evidenţa şi
frecvenţa elevilor la internat. 1,50

Se informează despre elevi. 1,50
Valorifică rezultatele activităţilor. 1,50
Respectă termenele impuse de predare
a situaţiilor către superiorul ierarhic. 1,50
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

Păstrează confidenţialitatea datelor şi
informaţiilor la care are acces. 1,50

2.2.Utilizarea rațională și
eficientă a resurselor
materiale, financiare,
informaționale și de timp.

Identifică, solicită şi recepţionează
necesarul de materiale consumabile
pentru internat.

4,50

1,50

Răspunde de respectarea procedurilor
interne de legate de utilizarea
aparaturii din dotare.

1,50

Răspunde de informarea imediată a
persoanelor responsabile privind orice
defecţiune în funcţionare a
echipamentului cu care îţi desfăşoară
activitatea.

1,50

2.3.Contribuţii la
dezvoltarea personalităţii
elevului.

Identifică nevoile elevilor.

13,50

1,50
Se ocupă de organizarea timpului liber
a elevilor: lectură particulară, audiţii,
serbări, participări la activităţi sportive,
plimbări.

1,50

Contribuie în toate împrejurările la
formarea deprinderilor de ordine,
curăţenie şi disciplină la elevi.

1,50

Îi îndrumă pe elevi să respecte regulile
igienico-sanitare în şcoală, cămin şi
cantină.

1,50

Utilizează strategii şi tehnici de
consiliere şcolară, individuală şi de
grup, care să responsabilizeze elevul
în procesul autocunoaşterii, al adaptării
la mediul şcolar, prin observarea
progresului elevilor.

1,50

Dezvoltă materiale informative (pliant,
broşură, ghid) pentru părinţi pe diferite
teme: relaţia cu copilul, cum să

1,50
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

colaboreze cu şcoala, cum îl ajută în
învăţare, în orientarea carierei, cum
dezvoltă copilului un stil de viaţă
sănătos etc.
Prezintă şi comunică rezultatul
activităţilor şcolare. 1,50

Determină implicarea elevului. 1,50
Facilitează comunicarea elev-elev. 1,50

Total domeniu 30 p. 30 p

3.Comunicare şi
relaţionare

3.1Capacitatea de a se
integra/de a lucra în
echipă.

Alege modalităţi de comunicare cu
elevii.

4,50

1,50

Îşi dezvoltă capacitatea de comunicare
şi relaţionare în interiorul şi în afara
unităţii cu elevii, personalul şcolii,
echipa managerială şi cu beneficiarii
din cadrul comunităţii-familiile
elevilor.

1,50

Evită în spaţiul şcolii dispute şi relaţii
neprincipiale cu alţi colegi. 1,50

3.Comunicare şi
relaţionare

3.2.Realizarea comunicării
cu elevii.

Are o atitudine politicoasă atât faţă de
elevi cât şi faţă de colegi şi faţă de
persoanele cu care vine în contact în
cadrul şcolii. 3,50

1,50

Vine în sprijinul rezolvării situaţiilor
conflictuale din şcoală, evitând orice
dispute între elevi.

2,00

3.3.Realizarea comunicării
cu factorii de răspundere
din şcoală.

Asigură o bună comunicare cu toate
compartimentele şcolii şi transmite
corect şi în timp util informaţiile.

3,00

1,50

Îi / îl informează pe directorul şcolii,
pe diriginţi şi profesori asupra
activităţilor şi comportării elevilor.

1,50

3.4.Realizarea comunicării Informează familia elevului asupra 5,00 1,50



173

Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

cu familia. activitatii din camin sau activitatilor
extraccuriculare.
Consiliază familia elevului. 1,50
Îşi dezvoltă capacitatea de comunicare
şi relaţionare în interiorul şi în afara
unităţii cu beneficiarii din cadrul
comunităţii – familiile elevilor.

2,00

3.5.Monitorizarea
situaţiilor conflictuale din
cămin.

Are capacitatea de a motiva şi a
corecta comportamentul elevului prin
aplicarea recompenselor şi
sancţiunilor,
ca urmare a evaluării
comportamentelor prin prisma
regulilor existente în şcoala, familie,
societate.

4,00

2,00

Identifică situaţiile generatoare de
conflicte şi în cazul în care nu le poate
rezolva le aduce la cunoştinţă
dirigintelui, directorului şi părinţilor.

2,00

Total domeniu 20 p. 20 p

4.Managementul
carierei şi al
dezvoltării
personale

4.1.Identificarea nevoilor
proprii de dezvoltare.

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

2,00 2,00

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

Se preocupă de permanenta
perfecţionare şi îmbunătăţire a
pregătirii profesionale în vederea
aplicării corecte şi complete a reformei
învăţământului. 4,00

2,00

Participă periodic la cursuri de
perfecţionare în domeniu, arătând
disponibilitate în investiţia resurselor

2,00
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

umane.

4.3.Aplicarea
cunoştinţelor/
abilităţilor/competentelor
dobândite.

Are capacitatea de a integra în sistemul
de cunoştinţe existent, cunoştinţe
achiziţionate prin studiul individual.

4,00

1,00

Exersarea deprinderilor de studiu
individual pentru atingerea unor
parametri de funcţionalitate adecvaţi.

1,00

Realizarea/actualizarea portofoliului şi
dosarului personal.

1,00

Manifestarea atitudinii morale şi civice
(limbaj, ţinută, respect,
comportament), respectarea şi
promovarea deontologiei profesionale.

1,00

Total domeniu 10 p. 10 p

5. Contribuţia la
dezvoltarea
instituţională
şi la promovarea
imaginii şcolii

5.1.Manifestarea unei
atitudini proactive în
legătură cu activităţile
specifice căminului.

Participă la şedinţele Consiliului
Profesoral, permanent

7,75

1,25

Participă la lectoratele şi şedinţele cu
părinţii. 1,25

Participă la comisiile metodice şi
consiliile profesorale cu tematică
specifica.

1,25

Se implică în toate activităţile care se
desfăşoară în şcoală ori de câte ori este
nevoie.

1,50

În vacanţe ajută secretariatul în
completarea documentelor şcolare. 1,25

Se implică activ în crearea unei culturi
a calităţii la nivelul colegiului. 1,25

5.2.Promovarea în
comunitate a activităţii
instituţiei, participând la
programe şi parteneriate /
pregătind participarea

Acţionează pentru promovarea ofertei
educaţionale şi a sistemului de valori al
unităţii de învăţământ la nivelul
comunităţii locale prin realizarea unor
materiale de publicitate (pliante, afişe,

3,00 1,50
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Domenii
ale evaluării

Criterii de
performanţă Indicatori de performanţă

Punctaj
maxim

al
criteriului

Punctaj
maxim

al
indicatorului

Punctaj acordat
Validarea

C.P.Auto
evaluare

Evaluare
comisie

Evaluare
C.A

elevilor la programe /
parteneriate.

panouri, etc.).
Iniţiază şi derulează proiecte
educaţionale adaptate la nevoile şcolii
identificate pe baza unor instrumente,
de exemplu: violenţa în şcoală,
comportamentele cu risc, încredere în
sine, orientarea carierei, motivaţia
învăţării, şcoala părinţilor, etc.

1,50

5.3.Realizarea unui climat
de disciplină şi de
siguranţă în cadrul
căminului de elevi.

Selectează modele sociale relevante
pentru sistemul de valori al societăţii.

4,25

1,25

Organizează dezbateri cu elevii interni
în care se analizează situaţiile în care
apar astfel de modele pentru crearea
unui sistem propriu de valori al
elevului.

1,50

Iniţiază şi mobilizează elevii interni să
participe la programe / activităţi de
prevenire şi combatere a violenţei şi
comportamentelor nesănătoase în
mediul şcolar, familie şi societate.

1,50

Total domeniu 15 p. 15 p

9. Conduita
profesională

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

Manifestarea unei atitudini morale şi
civice conforme cu statutul de cadru
didactic auxiliar.

2,00 2,00

6.2.Respectarea și
promovarea deontologiei
profesionale.

Promovarea deontologiei profesionale
şi a respectului faţă de ceilalţi, în relaţia
cu personalul unităţii, părinţi, parteneri
educaţionali etc.

3,00 3,00

Total domeniu 5 p. 5 p
TOTAL PUNCTAJ 100p 100 p

Semnătura
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Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condiţiile metodologiei,  este:

- de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;
- de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine;
- de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;
- sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător
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4.12. FIŞA DE EVALUARE

a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual
(Conform O.M. 3860/10.03.2011)

Numele şi prenumele persoanei evaluate: .......................................
Funcţia:.......................................................................
Numele şi prenumele evaluatorului:................................................
Perioada evaluată:

Criterii de evaluare Nota acordată
1-5

1. Cunoştinţe şi experienţă
2. Complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor
3. Contacte şi comunicare
4. Condiţii de muncă
5. Incompatibilităţi şi regimuri speciale
Suplimentar pentru funcţiile de conducere
6. Judecata şi impactul deciziilor
7. Influenţă, coordonare şi supervizare
Nota finală………………………………..(media aritmetică a notelor)
Calificativul acordat…………………………………………………………………………

între 1,00 – 2,00 NESATISFĂCĂTOR
între 2,01 – 3,50 SATISFĂCĂTOR
între 3,51 – 4,50 BINE
între 4,51 – 5,00 FOARTE BINE

Programele de instruire recomandate să fie urmate în perioada pentru care se va face evaluarea:
………………………………………………………………………………………………
Comentariile persoanei evaluate (dacă este cazul)……………………………………………
Numele şi prenumele persoanei evaluate: ..................................................
Semnătura persoanei evaluate:…………………..
Data: .................
Numele şi prenumele evaluatorului: .......................
Funcţia:
Semnătura evaluatorului:…………………………..........
Data ................

4.13. Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor colective de
muncă aplicabile. Inspectoratul şcolarși unitățile de învățământ realizează evaluarea periodică a
resursei umane din unităţile de învăţământ preuniversitar, potrivit prevederilor legale în vigoare.
4.14. Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fişei de evaluare adusă la cunoştinţă
la începutul anului şcolar, iar evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului
calendaristic.
4.15. Conducerea unităţii de învăţământ va comunica în scris personalului didactic/nedidactic
rezultatul evaluării conform fişei specifice.
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Art.5 Disciplina muncii. Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicate

5.1. Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi
de control din învăţământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a
îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea
normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului
unităţii/instituţiei, conform legii.
5.2. Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar
conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
5.3.Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 -
Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
5.4. Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la alin. (1), în raport cu
gravitatea abaterilor, sunt:
a) observaţie scrisă;
b) avertisment;
c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de
îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;
d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru
ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei
funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;
e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
Orice persoană poate sesiza unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ cu privire la
săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris şi se
înregistrează la registratura unităţii/instituţiei de învăţământ.
5.5. Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârşite de personalul didactic, comisiile de
cercetare disciplinară se constituie după cum urmează:
a) pentru personalul didactic, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă
organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau este un reprezentant al
salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea;
b) pentru personalul de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar, comisii formate din
3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin
egală cu a celui care a săvârşit abaterea. Din comisie face parte şi un inspector din cadrul
inspectoratului şcolar judeţean;
5.6. Comisiile de cercetare disciplinară sunt numite de consiliul de administraţie al unităţii de
învăţământ; În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora,
împrejurările în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte
date concludente. Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul
celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore
înainte, precum şi de a da declaraţii scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică
finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să
îşi producă probe în apărare.
5.7.Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data
constatării acesteia, consemnată în condica de inspecţii sau la registratura generală a unităţii de
învăţământ. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptelor pentru care a fost
cercetată.
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5.8. Persoanele sancţionate încadrate în unităţile de învăţământ au dreptul de a contesta, în
termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă
inspectoratul şcolar.
5.9. Sancţiunea se stabileşte, pe baza raportului comisiei de cercetare, de autoritatea care a numit
această comisie, respective Consiliul de Administrație şi se comunică celui în cauză, prin decizie
scrisă, de către directorul unităţii de învăţământ.

Art.6 Soluţionarea cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor

6.1.Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate:
a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a
angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea
contractului individual de muncă;
b) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancţionare
disciplinară;
c) în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul
conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor
despăgubiri către salariat, precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de
angajator;
d) pe toată durata existenţei contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulităţii unui
contract individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia;
e) în termen de 6 luni de la data naşterii dreptului la acţiune, în cazul neexecutării contractului
colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia.
6.2. În toate situaţiile, altele decât cele prevăzute la alin. 5.1. , termenul este de 3 ani de la data
naşterii dreptului.

CAPITOLUL V: Atribuţiile şi responsabilităţile comisiilor şi colectivelor de lucru
Art.1 Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele:
a) stabilesc modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, adecvate
specificului unităţii de învăţământ şi nevoilor educaţionale ale elevilor, în vederea realizării
potenţialului maxim al acestora şi atingerii standardelor naţionale;
b) elaborează oferta de CDL şi o propune spre dezbatere consiliului profesoral;
c) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale menite să conducă la atingerea
obiectivelor educaţionale asumate şi la progresul şcolar;
d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a
planificărilor semestriale;
e) elaborează instrumente de evaluare şi notare;
f) analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;
g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea
elevilor; în acest sens, personalul didactic de predare şi instruire practică are obligaţia de a
completa condica de prezenţă inclusiv cu tema orei de curs;
h) planifică şi organizează instruirea practică a elevilor;
i) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor cu ritm lent de învăţare ori pentru
examene/evaluări şi concursuri şcolare;
j) organizează activităţi de formare continua/metodice şi de cercetare, specifice unităţii de
învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;
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k) implementează standardele de calitate specifice;
l) realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice;
m) propun, la începutul anului şcolar, cadrele didactice care predau la fiecare formaţiune de
studiu;
n) orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de organizare şi
funcţionare al unităţii;
Art.2 Atribuţiile responsabilului de catedră/responsabilului comisiei metodice sunt următoarele:
a) organizează şi coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmeşte şi
completează dosarul catedrei/comisiei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul
catedrei/comisiei, elaborează rapoarte şi analize, propune planuri de obţinere a performanţelor şi
planuri remediale, după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum şi alte
activităţi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii);
b) stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;
c) evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, în
conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei
metodice;
d) participă la toate activitățile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de învăţământ;
f) efectuează asistenţe la ore, conform planului de activitate al catedrei/comisiei metodice sau la
solicitarea directorului;
g) elaborează semestrial informări asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe care le
prezintă conducerii și, după caz , consiliului profesoral;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare.
Art.3. Responsabilitățile celorlalte categorii de personal sunt stipulate în ROFUIP-ul unității de
învățământ.

CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale

Art.1 La data intrării în vigoare a prezentului Regulament de Ordine Interioară se abrogă
precedentul regulament Intern, aprobat în Consiliul de Administrație din data de 9.09.2016.
Art.2 Toți angajații unităţii de învăţământ iau la cunoștință și duc la îndeplinire prevederile
prezentului Regulament de Ordine Interioară, valabil pe parcursul anului școlar 2017-2018 .
Art.3 Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament de Ordine Interioră se sancționează, în
condițiile legii.
Art.4 Modificarea lui nu se poate face decât cu aprobarea Consiliului de Administratie al şcolii,
în conformitate cu schimbările ce pot interveni în legislație sau dacă situațiile intervenite în
activitatea instituției o impun.

Discutat în C.P. din 3.09.2018
Aprobat în C.A. din 3.09.2018

DIRECTOR,
PROF. MARC MARINELA


