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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT HÂRLĂU 

Studii:  

Anul absolvirii: 

Specialitatea: 

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere: 

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preșcolar, în conformitate cu 

atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 
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i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k)coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m)solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi consiliului local desemnarea 

reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate 

deosebite, pentru preşcolarii care participă la concursuri și festivaluri organizate pentru 

preşcolari; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d)răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare;; 

h)numeşte cadrul didactic ce poate prelua atribuțiile coordonatorului de grupă, în condițiile 

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

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestuia sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale activităţilor specific sportive și 

cultural-artistice ale preşcolarilor din unitatea de învățământ, în baza hotărârii consiliului de 

administrație; 
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 o)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

p)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor; 

q)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

r)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

s)monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

t) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

u)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

v)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

w)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

x)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

documentelor specifice; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, 

completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

y)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media, fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

z) coordonează activitatea specifică programului prelungit; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

cc) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 
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dd) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ee) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tutror datelor solicitate de inspectoratul 

şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția contextului 

epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ff) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor din grădiniță, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții grădiniței, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor 

care sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a copiilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

gg) răspunde de realizarea planului de curățenie și dezinfecție, a  protocolului pentru triaj 

și izolare a copiilor cu simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

hh) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților specifice în situații de 

suspendare a activităților didactice cu prezență fizică; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu responsabilul/ 

coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu câte un 

reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel 

de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, cu 

respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

kk) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

ll) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

mm) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă 

și promovează deontologia profesională; 

oo) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 
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În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru 

al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi 

se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

 

Inspector şcolar general,       Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CUV. 

PARASCHEVA" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii: 

Specialitatea: 

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere: 

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preșcolar, în conformitate cu 

atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 



         

 

  

 

Pagină 3 din 8 
 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k)coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m)solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi consiliului local desemnarea 

reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate 

deosebite, pentru preşcolarii care participă la concursuri și festivaluri organizate pentru 

preşcolari; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d)răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare;; 

h)numeşte cadrul didactic ce poate prelua atribuțiile coordonatorului de grupă, în condițiile 

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

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestuia sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale activităţilor specific sportive și 

cultural-artistice ale preşcolarilor din unitatea de învățământ, în baza hotărârii consiliului de 

administrație; 
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 o)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

p)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor; 

q)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

r)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

s)monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

t) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

u)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

v)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

w)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

x)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

documentelor specifice; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, 

completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

y)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media, fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

z) coordonează activitatea specifică programului prelungit; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

cc) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 
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dd) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ee) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tutror datelor solicitate de inspectoratul 

şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția contextului 

epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ff) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor din grădiniță, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții grădiniței, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor 

care sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a copiilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

gg) răspunde de realizarea planului de curățenie și dezinfecție, a  protocolului pentru triaj 

și izolare a copiilor cu simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

hh) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților specifice în situații de 

suspendare a activităților didactice cu prezență fizică; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu responsabilul/ 

coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu câte un 

reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel 

de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, cu 

respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

kk) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

ll) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

mm) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă 

și promovează deontologia profesională; 

oo) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 
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În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru 

al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi 

se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

 

Inspector şcolar general,       Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii: 

Specialitatea: 

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere: 

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preșcolar, în conformitate cu 

atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 
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i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k)coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m)solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi consiliului local desemnarea 

reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate 

deosebite, pentru preşcolarii care participă la concursuri și festivaluri organizate pentru 

preşcolari; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d)răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare;; 

h)numeşte cadrul didactic ce poate prelua atribuțiile coordonatorului de grupă, în condițiile 

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

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestuia sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale activităţilor specific sportive și 

cultural-artistice ale preşcolarilor din unitatea de învățământ, în baza hotărârii consiliului de 

administrație; 



         

 

  

 

Pagină 6 din 8 
 

 o)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

p)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor; 

q)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

r)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

s)monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

t) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

u)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

v)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

w)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

x)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

documentelor specifice; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, 

completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

y)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media, fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

z) coordonează activitatea specifică programului prelungit; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

cc) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 
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dd) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ee) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tutror datelor solicitate de inspectoratul 

şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția contextului 

epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ff) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor din grădiniță, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții grădiniței, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor 

care sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a copiilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

gg) răspunde de realizarea planului de curățenie și dezinfecție, a  protocolului pentru triaj 

și izolare a copiilor cu simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

hh) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților specifice în situații de 

suspendare a activităților didactice cu prezență fizică; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu responsabilul/ 

coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu câte un 

reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel 

de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, cu 

respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

kk) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

ll) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

mm) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă 

și promovează deontologia profesională; 

oo) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 
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În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru 

al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi 

se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

 

Inspector şcolar general,       Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii: 

Specialitatea: 

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere: 

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preșcolar, în conformitate cu 

atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 
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i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k)coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m)solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi consiliului local desemnarea 

reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate 

deosebite, pentru preşcolarii care participă la concursuri și festivaluri organizate pentru 

preşcolari; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d)răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare;; 

h)numeşte cadrul didactic ce poate prelua atribuțiile coordonatorului de grupă, în condițiile 

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

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestuia sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale activităţilor specific sportive și 

cultural-artistice ale preşcolarilor din unitatea de învățământ, în baza hotărârii consiliului de 

administrație; 
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 o)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

p)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor; 

q)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

r)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

s)monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

t) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

u)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

v)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

w)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

x)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

documentelor specifice; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, 

completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

y)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media, fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

z) coordonează activitatea specifică programului prelungit; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

cc) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 
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dd) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ee) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tutror datelor solicitate de inspectoratul 

şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția contextului 

epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ff) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor din grădiniță, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții grădiniței, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor 

care sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a copiilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

gg) răspunde de realizarea planului de curățenie și dezinfecție, a  protocolului pentru triaj 

și izolare a copiilor cu simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

hh) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților specifice în situații de 

suspendare a activităților didactice cu prezență fizică; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu responsabilul/ 

coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu câte un 

reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel 

de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, cu 

respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

kk) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

ll) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

mm) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă 

și promovează deontologia profesională; 

oo) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 
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În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru 

al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi 

se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

 

Inspector şcolar general,       Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii: 

Specialitatea: 

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere: 

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preșcolar, în conformitate cu 

atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 
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i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k)coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m)solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi consiliului local desemnarea 

reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate 

deosebite, pentru preşcolarii care participă la concursuri și festivaluri organizate pentru 

preşcolari; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d)răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare;; 

h)numeşte cadrul didactic ce poate prelua atribuțiile coordonatorului de grupă, în condițiile 

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

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestuia sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale activităţilor specific sportive și 

cultural-artistice ale preşcolarilor din unitatea de învățământ, în baza hotărârii consiliului de 

administrație; 
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 o)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

p)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor; 

q)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

r)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

s)monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

t) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

u)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

v)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

w)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

x)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

documentelor specifice; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, 

completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

y)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media, fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

z) coordonează activitatea specifică programului prelungit; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

cc) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 
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dd) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ee) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tutror datelor solicitate de inspectoratul 

şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția contextului 

epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ff) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor din grădiniță, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții grădiniței, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor 

care sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a copiilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

gg) răspunde de realizarea planului de curățenie și dezinfecție, a  protocolului pentru triaj 

și izolare a copiilor cu simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

hh) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților specifice în situații de 

suspendare a activităților didactice cu prezență fizică; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu responsabilul/ 

coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu câte un 

reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel 

de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, cu 

respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

kk) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

ll) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

mm) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă 

și promovează deontologia profesională; 

oo) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 
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În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru 

al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi 

se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

 

Inspector şcolar general,       Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14 IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii: 

Specialitatea: 

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere: 

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preșcolar, în conformitate cu 

atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 
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i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k)coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m)solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi consiliului local desemnarea 

reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate 

deosebite, pentru preşcolarii care participă la concursuri și festivaluri organizate pentru 

preşcolari; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d)răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare;; 

h)numeşte cadrul didactic ce poate prelua atribuțiile coordonatorului de grupă, în condițiile 

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

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestuia sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale activităţilor specific sportive și 

cultural-artistice ale preşcolarilor din unitatea de învățământ, în baza hotărârii consiliului de 

administrație; 
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 o)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

p)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor; 

q)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

r)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

s)monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

t) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

u)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

v)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

w)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

x)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

documentelor specifice; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, 

completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

y)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media, fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

z) coordonează activitatea specifică programului prelungit; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

cc) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 
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dd) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ee) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tutror datelor solicitate de inspectoratul 

şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția contextului 

epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ff) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor din grădiniță, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții grădiniței, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor 

care sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a copiilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

gg) răspunde de realizarea planului de curățenie și dezinfecție, a  protocolului pentru triaj 

și izolare a copiilor cu simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

hh) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților specifice în situații de 

suspendare a activităților didactice cu prezență fizică; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu responsabilul/ 

coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu câte un 

reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel 

de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, cu 

respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

kk) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

ll) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

mm) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă 

și promovează deontologia profesională; 

oo) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 
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În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru 

al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi 

se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

 

Inspector şcolar general,       Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii: 

Specialitatea: 

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere: 

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preșcolar, în conformitate cu 

atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 
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i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k)coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m)solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi consiliului local desemnarea 

reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate 

deosebite, pentru preşcolarii care participă la concursuri și festivaluri organizate pentru 

preşcolari; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d)răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare;; 

h)numeşte cadrul didactic ce poate prelua atribuțiile coordonatorului de grupă, în condițiile 

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

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestuia sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale activităţilor specific sportive și 

cultural-artistice ale preşcolarilor din unitatea de învățământ, în baza hotărârii consiliului de 

administrație; 
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 o)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

p)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor; 

q)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

r)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

s)monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

t) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

u)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

v)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

w)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

x)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

documentelor specifice; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, 

completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

y)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media, fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

z) coordonează activitatea specifică programului prelungit; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

cc) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 
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dd) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ee) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tutror datelor solicitate de inspectoratul 

şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția contextului 

epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ff) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor din grădiniță, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții grădiniței, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor 

care sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a copiilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

gg) răspunde de realizarea planului de curățenie și dezinfecție, a  protocolului pentru triaj 

și izolare a copiilor cu simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

hh) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților specifice în situații de 

suspendare a activităților didactice cu prezență fizică; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu responsabilul/ 

coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu câte un 

reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel 

de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, cu 

respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

kk) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

ll) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

mm) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă 

și promovează deontologia profesională; 

oo) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 
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În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru 

al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi 

se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

 

Inspector şcolar general,       Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18 IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii: 

Specialitatea: 

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere: 

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preșcolar, în conformitate cu 

atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 
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i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k)coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m)solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi consiliului local desemnarea 

reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate 

deosebite, pentru preşcolarii care participă la concursuri și festivaluri organizate pentru 

preşcolari; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d)răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare;; 

h)numeşte cadrul didactic ce poate prelua atribuțiile coordonatorului de grupă, în condițiile 

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

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestuia sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale activităţilor specific sportive și 

cultural-artistice ale preşcolarilor din unitatea de învățământ, în baza hotărârii consiliului de 

administrație; 
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 o)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

p)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor; 

q)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

r)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

s)monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

t) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

u)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

v)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

w)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

x)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

documentelor specifice; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, 

completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

y)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media, fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

z) coordonează activitatea specifică programului prelungit; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

cc) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 
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dd) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ee) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tutror datelor solicitate de inspectoratul 

şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția contextului 

epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ff) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor din grădiniță, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții grădiniței, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor 

care sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a copiilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

gg) răspunde de realizarea planului de curățenie și dezinfecție, a  protocolului pentru triaj 

și izolare a copiilor cu simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

hh) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților specifice în situații de 

suspendare a activităților didactice cu prezență fizică; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu responsabilul/ 

coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu câte un 

reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel 

de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, cu 

respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

kk) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

ll) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

mm) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă 

și promovează deontologia profesională; 

oo) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 
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În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru 

al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi 

se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

 

Inspector şcolar general,       Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 20 IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii: 

Specialitatea: 

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere: 

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preșcolar, în conformitate cu 

atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 
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i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k)coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m)solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi consiliului local desemnarea 

reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate 

deosebite, pentru preşcolarii care participă la concursuri și festivaluri organizate pentru 

preşcolari; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d)răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare;; 

h)numeşte cadrul didactic ce poate prelua atribuțiile coordonatorului de grupă, în condițiile 

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

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestuia sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale activităţilor specific sportive și 

cultural-artistice ale preşcolarilor din unitatea de învățământ, în baza hotărârii consiliului de 

administrație; 
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 o)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

p)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor; 

q)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

r)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

s)monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

t) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

u)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

v)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

w)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

x)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

documentelor specifice; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, 

completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

y)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media, fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

z) coordonează activitatea specifică programului prelungit; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

cc) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 
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dd) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ee) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tutror datelor solicitate de inspectoratul 

şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția contextului 

epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ff) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor din grădiniță, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții grădiniței, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor 

care sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a copiilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

gg) răspunde de realizarea planului de curățenie și dezinfecție, a  protocolului pentru triaj 

și izolare a copiilor cu simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

hh) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților specifice în situații de 

suspendare a activităților didactice cu prezență fizică; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu responsabilul/ 

coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu câte un 

reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel 

de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, cu 

respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

kk) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

ll) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

mm) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă 

și promovează deontologia profesională; 

oo) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 
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În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru 

al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi 

se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

 

Inspector şcolar general,       Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21 IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii: 

Specialitatea: 

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere: 

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preșcolar, în conformitate cu 

atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 
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i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k)coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m)solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi consiliului local desemnarea 

reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate 

deosebite, pentru preşcolarii care participă la concursuri și festivaluri organizate pentru 

preşcolari; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d)răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare;; 

h)numeşte cadrul didactic ce poate prelua atribuțiile coordonatorului de grupă, în condițiile 

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

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestuia sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale activităţilor specific sportive și 

cultural-artistice ale preşcolarilor din unitatea de învățământ, în baza hotărârii consiliului de 

administrație; 
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 o)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

p)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor; 

q)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

r)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

s)monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

t) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

u)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

v)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

w)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

x)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

documentelor specifice; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, 

completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

y)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media, fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

z) coordonează activitatea specifică programului prelungit; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

cc) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 
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dd) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ee) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tutror datelor solicitate de inspectoratul 

şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția contextului 

epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ff) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor din grădiniță, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții grădiniței, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor 

care sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a copiilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

gg) răspunde de realizarea planului de curățenie și dezinfecție, a  protocolului pentru triaj 

și izolare a copiilor cu simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

hh) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților specifice în situații de 

suspendare a activităților didactice cu prezență fizică; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu responsabilul/ 

coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu câte un 

reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel 

de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, cu 

respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

kk) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

ll) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

mm) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă 

și promovează deontologia profesională; 

oo) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 
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În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru 

al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi 

se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

 

Inspector şcolar general,       Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 



         

 

  

 

Pagină 1 din 8 
 

Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 22 IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii: 

Specialitatea: 

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere: 

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preșcolar, în conformitate cu 

atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 
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i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k)coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m)solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi consiliului local desemnarea 

reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate 

deosebite, pentru preşcolarii care participă la concursuri și festivaluri organizate pentru 

preşcolari; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d)răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare;; 

h)numeşte cadrul didactic ce poate prelua atribuțiile coordonatorului de grupă, în condițiile 

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

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestuia sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale activităţilor specific sportive și 

cultural-artistice ale preşcolarilor din unitatea de învățământ, în baza hotărârii consiliului de 

administrație; 
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 o)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

p)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor; 

q)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

r)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

s)monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

t) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

u)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

v)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

w)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

x)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

documentelor specifice; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, 

completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

y)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media, fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

z) coordonează activitatea specifică programului prelungit; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

cc) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 
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dd) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ee) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tutror datelor solicitate de inspectoratul 

şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția contextului 

epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ff) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor din grădiniță, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții grădiniței, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor 

care sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a copiilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

gg) răspunde de realizarea planului de curățenie și dezinfecție, a  protocolului pentru triaj 

și izolare a copiilor cu simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

hh) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților specifice în situații de 

suspendare a activităților didactice cu prezență fizică; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu responsabilul/ 

coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu câte un 

reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel 

de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, cu 

respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

kk) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

ll) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

mm) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă 

și promovează deontologia profesională; 

oo) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 
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În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru 

al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi 

se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

 

Inspector şcolar general,       Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 24 IAȘI 

Studii:  

Anul absolvirii: 

Specialitatea: 

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere: 

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preșcolar, în conformitate cu 

atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 
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i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k)coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m)solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi consiliului local desemnarea 

reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate 

deosebite, pentru preşcolarii care participă la concursuri și festivaluri organizate pentru 

preşcolari; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d)răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare;; 

h)numeşte cadrul didactic ce poate prelua atribuțiile coordonatorului de grupă, în condițiile 

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

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestuia sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale activităţilor specific sportive și 

cultural-artistice ale preşcolarilor din unitatea de învățământ, în baza hotărârii consiliului de 

administrație; 
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 o)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

p)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor; 

q)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

r)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

s)monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

t) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

u)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

v)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

w)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

x)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

documentelor specifice; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, 

completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

y)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media, fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

z) coordonează activitatea specifică programului prelungit; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

cc) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 
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dd) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ee) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tutror datelor solicitate de inspectoratul 

şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția contextului 

epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ff) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor din grădiniță, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții grădiniței, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor 

care sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a copiilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

gg) răspunde de realizarea planului de curățenie și dezinfecție, a  protocolului pentru triaj 

și izolare a copiilor cu simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

hh) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților specifice în situații de 

suspendare a activităților didactice cu prezență fizică; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu responsabilul/ 

coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu câte un 

reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel 

de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, cu 

respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

kk) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

ll) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

mm) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă 

și promovează deontologia profesională; 

oo) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 
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În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru 

al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi 

se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

 

Inspector şcolar general,       Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 25 IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii: 

Specialitatea: 

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere: 

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preșcolar, în conformitate cu 

atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 
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i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k)coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m)solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi consiliului local desemnarea 

reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate 

deosebite, pentru preşcolarii care participă la concursuri și festivaluri organizate pentru 

preşcolari; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d)răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare;; 

h)numeşte cadrul didactic ce poate prelua atribuțiile coordonatorului de grupă, în condițiile 

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

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestuia sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale activităţilor specific sportive și 

cultural-artistice ale preşcolarilor din unitatea de învățământ, în baza hotărârii consiliului de 

administrație; 
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 o)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

p)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor; 

q)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

r)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

s)monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

t) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

u)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

v)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

w)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

x)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

documentelor specifice; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, 

completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

y)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media, fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

z) coordonează activitatea specifică programului prelungit; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

cc) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 
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dd) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ee) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tutror datelor solicitate de inspectoratul 

şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția contextului 

epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ff) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor din grădiniță, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții grădiniței, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor 

care sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a copiilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

gg) răspunde de realizarea planului de curățenie și dezinfecție, a  protocolului pentru triaj 

și izolare a copiilor cu simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

hh) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților specifice în situații de 

suspendare a activităților didactice cu prezență fizică; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu responsabilul/ 

coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu câte un 

reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel 

de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, cu 

respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

kk) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

ll) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

mm) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă 

și promovează deontologia profesională; 

oo) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 
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În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru 

al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi 

se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

 

Inspector şcolar general,       Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii: 

Specialitatea: 

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere: 

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preșcolar, în conformitate cu 

atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 
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i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k)coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m)solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi consiliului local desemnarea 

reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate 

deosebite, pentru preşcolarii care participă la concursuri și festivaluri organizate pentru 

preşcolari; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d)răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare;; 

h)numeşte cadrul didactic ce poate prelua atribuțiile coordonatorului de grupă, în condițiile 

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

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestuia sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale activităţilor specific sportive și 

cultural-artistice ale preşcolarilor din unitatea de învățământ, în baza hotărârii consiliului de 

administrație; 
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 o)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

p)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor; 

q)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

r)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

s)monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

t) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

u)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

v)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

w)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

x)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

documentelor specifice; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, 

completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

y)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media, fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

z) coordonează activitatea specifică programului prelungit; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

cc) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 
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dd) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ee) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tutror datelor solicitate de inspectoratul 

şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția contextului 

epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ff) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor din grădiniță, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții grădiniței, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor 

care sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a copiilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

gg) răspunde de realizarea planului de curățenie și dezinfecție, a  protocolului pentru triaj 

și izolare a copiilor cu simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

hh) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților specifice în situații de 

suspendare a activităților didactice cu prezență fizică; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu responsabilul/ 

coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu câte un 

reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel 

de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, cu 

respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

kk) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

ll) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

mm) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă 

și promovează deontologia profesională; 

oo) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 
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În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru 

al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi 

se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

 

Inspector şcolar general,       Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 29 IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii: 

Specialitatea: 

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere: 

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preșcolar, în conformitate cu 

atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 
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i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k)coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m)solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi consiliului local desemnarea 

reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate 

deosebite, pentru preşcolarii care participă la concursuri și festivaluri organizate pentru 

preşcolari; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d)răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare;; 

h)numeşte cadrul didactic ce poate prelua atribuțiile coordonatorului de grupă, în condițiile 

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

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestuia sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale activităţilor specific sportive și 

cultural-artistice ale preşcolarilor din unitatea de învățământ, în baza hotărârii consiliului de 

administrație; 
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 o)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

p)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor; 

q)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

r)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

s)monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

t) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

u)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

v)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

w)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

x)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

documentelor specifice; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, 

completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

y)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media, fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

z) coordonează activitatea specifică programului prelungit; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

cc) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 
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dd) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ee) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tutror datelor solicitate de inspectoratul 

şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția contextului 

epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ff) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor din grădiniță, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții grădiniței, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor 

care sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a copiilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

gg) răspunde de realizarea planului de curățenie și dezinfecție, a  protocolului pentru triaj 

și izolare a copiilor cu simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

hh) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților specifice în situații de 

suspendare a activităților didactice cu prezență fizică; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu responsabilul/ 

coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu câte un 

reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel 

de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, cu 

respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

kk) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

ll) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

mm) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă 

și promovează deontologia profesională; 

oo) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 
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În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru 

al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi 

se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

 

Inspector şcolar general,       Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii: 

Specialitatea: 

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere: 

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preșcolar, în conformitate cu 

atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 
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i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k)coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m)solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi consiliului local desemnarea 

reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate 

deosebite, pentru preşcolarii care participă la concursuri și festivaluri organizate pentru 

preşcolari; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d)răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare;; 

h)numeşte cadrul didactic ce poate prelua atribuțiile coordonatorului de grupă, în condițiile 

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

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestuia sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale activităţilor specific sportive și 

cultural-artistice ale preşcolarilor din unitatea de învățământ, în baza hotărârii consiliului de 

administrație; 
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 o)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

p)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor; 

q)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

r)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

s)monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

t) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

u)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

v)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

w)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

x)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

documentelor specifice; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, 

completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

y)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media, fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

z) coordonează activitatea specifică programului prelungit; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

cc) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 
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dd) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ee) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tutror datelor solicitate de inspectoratul 

şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția contextului 

epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ff) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor din grădiniță, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții grădiniței, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor 

care sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a copiilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

gg) răspunde de realizarea planului de curățenie și dezinfecție, a  protocolului pentru triaj 

și izolare a copiilor cu simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

hh) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților specifice în situații de 

suspendare a activităților didactice cu prezență fizică; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu responsabilul/ 

coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu câte un 

reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel 

de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, cu 

respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

kk) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

ll) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

mm) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă 

și promovează deontologia profesională; 

oo) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 
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În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru 

al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi 

se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

 

Inspector şcolar general,       Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 



         

 

  

 

Pagină 1 din 8 
 

Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 IAȘI 

Studii:  

Anul absolvirii: 

Specialitatea: 

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere: 

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preșcolar, în conformitate cu 

atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 
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i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k)coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m)solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi consiliului local desemnarea 

reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate 

deosebite, pentru preşcolarii care participă la concursuri și festivaluri organizate pentru 

preşcolari; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d)răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare;; 

h)numeşte cadrul didactic ce poate prelua atribuțiile coordonatorului de grupă, în condițiile 

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

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestuia sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale activităţilor specific sportive și 

cultural-artistice ale preşcolarilor din unitatea de învățământ, în baza hotărârii consiliului de 

administrație; 
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 o)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

p)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor; 

q)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

r)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

s)monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

t) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

u)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

v)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

w)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

x)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

documentelor specifice; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, 

completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

y)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media, fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

z) coordonează activitatea specifică programului prelungit; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

cc) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 
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dd) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ee) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tutror datelor solicitate de inspectoratul 

şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția contextului 

epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ff) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor din grădiniță, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții grădiniței, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor 

care sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a copiilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

gg) răspunde de realizarea planului de curățenie și dezinfecție, a  protocolului pentru triaj 

și izolare a copiilor cu simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

hh) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților specifice în situații de 

suspendare a activităților didactice cu prezență fizică; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu responsabilul/ 

coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu câte un 

reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel 

de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, cu 

respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

kk) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

ll) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

mm) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă 

și promovează deontologia profesională; 

oo) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 



         

 

  

 

Pagină 8 din 8 
 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru 

al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi 

se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

 

Inspector şcolar general,       Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii: 

Specialitatea: 

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere: 

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preșcolar, în conformitate cu 

atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 
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i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k)coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m)solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi consiliului local desemnarea 

reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate 

deosebite, pentru preşcolarii care participă la concursuri și festivaluri organizate pentru 

preşcolari; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d)răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare;; 

h)numeşte cadrul didactic ce poate prelua atribuțiile coordonatorului de grupă, în condițiile 

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

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestuia sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale activităţilor specific sportive și 

cultural-artistice ale preşcolarilor din unitatea de învățământ, în baza hotărârii consiliului de 

administrație; 
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 o)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

p)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor; 

q)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

r)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

s)monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

t) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

u)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

v)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

w)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

x)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

documentelor specifice; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, 

completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

y)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media, fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

z) coordonează activitatea specifică programului prelungit; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

cc) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 
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dd) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ee) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tutror datelor solicitate de inspectoratul 

şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția contextului 

epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ff) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor din grădiniță, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții grădiniței, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor 

care sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a copiilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

gg) răspunde de realizarea planului de curățenie și dezinfecție, a  protocolului pentru triaj 

și izolare a copiilor cu simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

hh) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților specifice în situații de 

suspendare a activităților didactice cu prezență fizică; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu responsabilul/ 

coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu câte un 

reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel 

de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, cu 

respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

kk) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

ll) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

mm) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă 

și promovează deontologia profesională; 

oo) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 
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În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru 

al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi 

se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

 

Inspector şcolar general,       Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. SAVA" 

IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii: 

Specialitatea: 

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere: 

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preșcolar, în conformitate cu 

atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k)coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m)solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi consiliului local desemnarea 

reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate 

deosebite, pentru preşcolarii care participă la concursuri și festivaluri organizate pentru 

preşcolari; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d)răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare;; 

h)numeşte cadrul didactic ce poate prelua atribuțiile coordonatorului de grupă, în condițiile 

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

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestuia sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale activităţilor specific sportive și 

cultural-artistice ale preşcolarilor din unitatea de învățământ, în baza hotărârii consiliului de 

administrație; 



         

 

  

 

Pagină 6 din 8 
 

 o)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

p)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor; 

q)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

r)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

s)monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

t) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

u)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

v)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

w)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

x)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

documentelor specifice; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, 

completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

y)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media, fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

z) coordonează activitatea specifică programului prelungit; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

cc) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 
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dd) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ee) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tutror datelor solicitate de inspectoratul 

şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția contextului 

epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ff) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor din grădiniță, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții grădiniței, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor 

care sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a copiilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

gg) răspunde de realizarea planului de curățenie și dezinfecție, a  protocolului pentru triaj 

și izolare a copiilor cu simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

hh) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților specifice în situații de 

suspendare a activităților didactice cu prezență fizică; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu responsabilul/ 

coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu câte un 

reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel 

de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, cu 

respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

kk) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

ll) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

mm) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă 

și promovează deontologia profesională; 

oo) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 
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În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru 

al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi 

se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

 

Inspector şcolar general,       Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 PAŞCANI 

Studii:  

Anul absolvirii: 

Specialitatea: 

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere: 

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preșcolar, în conformitate cu 

atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 
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i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k)coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m)solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi consiliului local desemnarea 

reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate 

deosebite, pentru preşcolarii care participă la concursuri și festivaluri organizate pentru 

preşcolari; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d)răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare;; 

h)numeşte cadrul didactic ce poate prelua atribuțiile coordonatorului de grupă, în condițiile 

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

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestuia sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale activităţilor specific sportive și 

cultural-artistice ale preşcolarilor din unitatea de învățământ, în baza hotărârii consiliului de 

administrație; 
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 o)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

p)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor; 

q)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

r)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

s)monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

t) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

u)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

v)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

w)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

x)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

documentelor specifice; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, 

completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

y)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media, fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

z) coordonează activitatea specifică programului prelungit; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

cc) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 
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dd) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ee) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tutror datelor solicitate de inspectoratul 

şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția contextului 

epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ff) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor din grădiniță, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții grădiniței, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor 

care sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a copiilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

gg) răspunde de realizarea planului de curățenie și dezinfecție, a  protocolului pentru triaj 

și izolare a copiilor cu simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

hh) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților specifice în situații de 

suspendare a activităților didactice cu prezență fizică; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu responsabilul/ 

coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu câte un 

reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel 

de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, cu 

respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

kk) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

ll) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

mm) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă 

și promovează deontologia profesională; 

oo) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 
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În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru 

al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi 

se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

 

Inspector şcolar general,       Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 PAŞCANI 

Studii:  

Anul absolvirii: 

Specialitatea: 

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere: 

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preșcolar, în conformitate cu 

atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 
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i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k)coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m)solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi consiliului local desemnarea 

reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate 

deosebite, pentru preşcolarii care participă la concursuri și festivaluri organizate pentru 

preşcolari; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d)răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 



         

 

  

 

Pagină 5 din 8 
 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare;; 

h)numeşte cadrul didactic ce poate prelua atribuțiile coordonatorului de grupă, în condițiile 

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

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestuia sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale activităţilor specific sportive și 

cultural-artistice ale preşcolarilor din unitatea de învățământ, în baza hotărârii consiliului de 

administrație; 
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 o)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

p)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor; 

q)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

r)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

s)monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

t) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

u)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

v)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

w)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

x)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

documentelor specifice; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, 

completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

y)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media, fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

z) coordonează activitatea specifică programului prelungit; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

cc) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 
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dd) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ee) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tutror datelor solicitate de inspectoratul 

şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția contextului 

epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ff) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor din grădiniță, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții grădiniței, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor 

care sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a copiilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

gg) răspunde de realizarea planului de curățenie și dezinfecție, a  protocolului pentru triaj 

și izolare a copiilor cu simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

hh) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților specifice în situații de 

suspendare a activităților didactice cu prezență fizică; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu responsabilul/ 

coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu câte un 

reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel 

de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, cu 

respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

kk) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

ll) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

mm) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă 

și promovează deontologia profesională; 

oo) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 
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În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru 

al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi 

se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

 

Inspector şcolar general,       Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 TÂRGU 

FRUMOS 

Studii:  

Anul absolvirii: 

Specialitatea: 

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere: 

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preșcolar, în conformitate cu 

atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k)coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m)solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi consiliului local desemnarea 

reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate 

deosebite, pentru preşcolarii care participă la concursuri și festivaluri organizate pentru 

preşcolari; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d)răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare;; 

h)numeşte cadrul didactic ce poate prelua atribuțiile coordonatorului de grupă, în condițiile 

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

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestuia sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale activităţilor specific sportive și 

cultural-artistice ale preşcolarilor din unitatea de învățământ, în baza hotărârii consiliului de 

administrație; 
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 o)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

p)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor; 

q)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

r)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

s)monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

t) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

u)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

v)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

w)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

x)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

documentelor specifice; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, 

completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

y)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media, fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

z) coordonează activitatea specifică programului prelungit; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

cc) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 
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dd) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ee) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tutror datelor solicitate de inspectoratul 

şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția contextului 

epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ff) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor din grădiniță, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții grădiniței, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor 

care sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a copiilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

gg) răspunde de realizarea planului de curățenie și dezinfecție, a  protocolului pentru triaj 

și izolare a copiilor cu simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

hh) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților specifice în situații de 

suspendare a activităților didactice cu prezență fizică; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu responsabilul/ 

coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu câte un 

reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel 

de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, cu 

respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

kk) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

ll) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

mm) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă 

și promovează deontologia profesională; 

oo) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 
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În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru 

al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi 

se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

 

Inspector şcolar general,       Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA PRIMARĂ "CAROL I" IAŞI 

Studii: 

Anul absolvirii:. 

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 



         

 

  

 

Pagină 3 din 8 
 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi consiliului local desemnarea 

reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 



         

 

  

 

Pagină 4 din 8 
 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învăţământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 
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b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la clase, precum şi coordonatorul 

pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile de 

diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive 

obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile  acestuia  sunt  

precizate  în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, sportive şi cultural-

artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii consiliului de administraţie; 

o)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 
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p)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

q)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

r)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

s)monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

t)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

u) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

v)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

w)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

x)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

y)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media, fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

z) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

aa) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

bb) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

cc) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 
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dd) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ee) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

ff) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tutror datelor solicitate de inspectoratul 

şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția contextului 

epidemiologic din unitatea de învățământ; 

gg) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

hh) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, triaj, izolare a elevilor cu simptome specifice bolilor 

transmisibile/de sezon; 

ii) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

jj) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

kk) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu responsabilul/ 

coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu câte un 

reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel 

de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, cu 

respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 
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Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

          6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director,  

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA PRIMARĂ "GHEORGHE ASACHI" IAŞI 

Studii: 

Anul absolvirii:. 

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi consiliului local desemnarea 

reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 
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h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învăţământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 
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b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la clase, precum şi coordonatorul 

pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile de 

diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive 

obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile  acestuia  sunt  

precizate  în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, sportive şi cultural-

artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii consiliului de administraţie; 

o)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 
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p)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

q)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

r)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

s)monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

t)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

u) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

v)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

w)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

x)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

y)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media, fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

z) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

aa) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

bb) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

cc) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 
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dd) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ee) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

ff) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tutror datelor solicitate de inspectoratul 

şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția contextului 

epidemiologic din unitatea de învățământ; 

gg) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

hh) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, triaj, izolare a elevilor cu simptome specifice bolilor 

transmisibile/de sezon; 

ii) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

jj) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

kk) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu responsabilul/ 

coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu câte un 

reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel 

de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, cu 

respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 
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Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

          6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director,  

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE CIOBANU" 

ANDRIEȘENI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 
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f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 
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m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   



         

 

  

 

Pagină 7 din 8 
 

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 
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oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ARON VODĂ" ARONEANU 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ BALȘ 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 



         

 

  

 

Pagină 8 din 8 
 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLȚAȚI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 



         

 

  

 

Pagină 2 din 8 
 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 



         

 

  

 

Pagină 8 din 8 
 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 



         

 

  

 

Pagină 1 din 8 
 

Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ BÂRNOVA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RUȘI" BELCEȘTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ BIVOLARI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ BODEŞTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOSIA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA" 

BUHALNIȚA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 
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f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 
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m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   
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bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 
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oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUTEA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂRJOAIA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHICEREA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 



         

 

  

 

Pagină 2 din 8 
 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIOHORĂNI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIORTEŞTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 



         

 

  

 

Pagină 8 din 8 
 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUREA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMARNA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE ANGHEL" 

CORNEŞTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 
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f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 



         

 

  

 

Pagină 6 din 8 
 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   
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bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 
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oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COSTEȘTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 



         

 

  

 

Pagină 1 din 8 
 

Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ COSTULENI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 



         

 

  

 

Pagină 8 din 8 
 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ COZMEȘTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRUCEA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRU PONI" CUCUTENI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CEL MARE" DANCU 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ DELENI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT" 

DOBROVĂŢ 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 
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f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 
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m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   
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bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 
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oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOLHEȘTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DOMNIŢA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGUŞENI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN ERBICEANU" 

ERBICENI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 
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f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 
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m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   
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bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 
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oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GÂRBEŞTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GÂŞTEŞTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GLODENII GÂNDULUI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GOLĂIEŞTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GORBAN 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRAJDURI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 



         

 

  

 

Pagină 6 din 8 
 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROZEŞTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ HADÂMBU 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 



         

 

  

 

Pagină 3 din 8 
 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ HĂRMĂNEȘTII VECHI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRU RAREȘ" HÂRLĂU 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ HELEȘTENI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ HORLEŞTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALECU RUSSO" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU CEL BUN" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU VLAHUȚĂ" IAȘI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "BOGDAN PETRICEICU 

HAŞDEU" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 
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f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 
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m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   
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bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 



         

 

  

 

Pagină 8 din 8 
 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CARMEN SYLVA" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE A. STURDZA" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 



         

 

  

 

Pagină 3 din 8 
 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 



         

 

  

 

Pagină 5 din 8 
 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA CUZA" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE CĂLINESCU" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COŞBUC" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE I. BRĂTIANU" 

IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 
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f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 
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m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   
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bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 
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oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 



         

 

  

 

Pagină 3 din 8 
 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION GHICA" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION NECULCE" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION SIMIONESCU" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 



         

 

  

 

Pagină 6 din 8 
 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IONEL TEODOREANU" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI CODREANU" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OTILIA CAZIMIR" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 



         

 

  

 

Pagină 2 din 8 
 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN BÂRSĂNESCU" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TITU MAIORESCU" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE CONTA" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VERONICA MICLE" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION HAULICĂ" IPATELE 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ LARGA JIJIA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ LEȚCANI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 



         

 

  

 

Pagină 5 din 8 
 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ LITENI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 



         

 

  

 

Pagină 2 din 8 
 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "COMANDOR ALEXANDRU 

CĂTUNEANU" LUNCA CETĂȚUII 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 
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f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 
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m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   
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bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 
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oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 



         

 

  

 

Pagină 1 din 8 
 

Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂDÂRJAC 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 



         

 

  

 

Pagină 6 din 8 
 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE ALECSANDRI" 

MIRCEŞTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 
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f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 



         

 

  

 

Pagină 6 din 8 
 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   
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bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 
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oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRONEASA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 



         

 

  

 

Pagină 5 din 8 
 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 



         

 

  

 

Pagină 7 din 8 
 

cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "COLONEL CONSTANTIN 

LANGA" MIROSLAVA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 
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f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 



         

 

  

 

Pagină 6 din 8 
 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   
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bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 
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oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIROSLOVEŞTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOŞNA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOȚCA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ MUNCELU DE SUS 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 



         

 

  

 

Pagină 4 din 8 
 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ OŢELENI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 



         

 

  

 

Pagină 4 din 8 
 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IORDACHE CANTACUZINO" 

PAŞCANI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 
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f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 
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m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   
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bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 
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oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂUȘEȘTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 



         

 

  

 

Pagină 2 din 8 
 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PÂRCOVACI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AL. I. CUZA" PODU ILOAIEI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ POIANA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ POIENI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE STURDZA" 

POPEȘTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 
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f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 
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m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   
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bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 
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oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ POPRICANI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ PRISĂCANI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRU ANGHEL" PROBOTA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 



         

 

  

 

Pagină 3 din 8 
 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂCHITENI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂDENI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN TEODORESCU" 

RĂZBOIENI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 
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f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 
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m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   
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bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 
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oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ REDIU - com. Rediu 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOANID ROMANESCU" 

ROMÂNEŞTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 



         

 

  

 

Pagină 3 din 8 
 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 
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f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 
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m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   
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bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 
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oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU IOAN CUZA" 

RUGINOASA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 
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f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 
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m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   
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bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 
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oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂRCA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AXINTE URICARIUL" 

SCÂNTEIA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 



         

 

  

 

Pagină 3 din 8 
 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 
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f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 
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m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   
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bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 
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oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘCHEIA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 



         

 

  

 

Pagină 5 din 8 
 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCOBINŢI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VENIAMIN COSTACHI" 

SINEŞTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 
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f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 
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m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   
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bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 
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oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ SIREŢEL 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 



         

 

  

 

Pagină 5 din 8 
 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ STICLĂRIA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ŞIPOTE 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ TANSA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 



         

 

  

 

Pagină 3 din 8 
 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GARABET IBRĂILEANU" 

TÂRGU FRUMOS 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 
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f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 



         

 

  

 

Pagină 6 din 8 
 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   
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bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 
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oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" TÂRGU 

FRUMOS 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 
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f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 
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m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   
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bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 
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oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TODIREŞTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "D. D. PĂTRĂŞCANU" TOMEŞTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 



         

 

  

 

Pagină 5 din 8 
 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IACOB NEGRUZZI" TRIFEŞTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "COSTACHE ANTONIU" 

ŢIGĂNAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 
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f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 
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m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   
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bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 
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oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ŢUŢORA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 



         

 

  

 

Pagină 8 din 8 
 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROFESOR MIHAI 

DUMITRIU" VALEA LUPULUI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 



         

 

  

 

Pagină 2 din 8 
 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 
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f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 
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m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   
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bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 
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oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA SEACĂ 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÂNĂTORI - com. Popricani 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 



         

 

  

 

Pagină 8 din 8 
 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÂNĂTORI - com. Vânători 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 



         

 

  

 

Pagină 5 din 8 
 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOANID ROMANESCU" 

VOINEŞTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 
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f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 



         

 

  

 

Pagină 6 din 8 
 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   
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bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 
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oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZMEU 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 



         

 

  

 

Pagină 4 din 8 
 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, educatorii la grupele de elevi/ învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la 

clase și profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a  elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 

 



         

 

  

 

Pagină 1 din 8 
 

Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEORETIC "BOGDAN VODĂ" HĂLĂUCEŞTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic, 

după caz, dacă există în unitatea de învățământ. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL NAȚIONAL "ȘTEFAN CEL MARE" HÂRLĂU 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic, 

după caz, dacă există în unitatea de învățământ. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 



         

 

  

 

Pagină 3 din 8 
 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 



         

 

  

 

Pagină 6 din 8 
 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 



         

 

  

 

Pagină 8 din 8 
 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic, 

după caz, dacă există în unitatea de învățământ. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic, 

după caz, dacă există în unitatea de învățământ. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL NAȚIONAL "GARABET IBRĂILEANU" IAȘI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic, 

după caz, dacă există în unitatea de învățământ. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL NAȚIONAL IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic, 

după caz, dacă există în unitatea de învățământ. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic, 

după caz, dacă există în unitatea de învățământ. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 



         

 

  

 

Pagină 1 din 8 
 

Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE ALECSANDRI" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic, 

după caz, dacă există în unitatea de învățământ. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic, 

după caz, dacă există în unitatea de învățământ. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 



         

 

  

 

Pagină 5 din 8 
 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 



         

 

  

 

Pagină 1 din 8 
 

Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE 

MOISIL" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic, 

după caz, dacă există în unitatea de învățământ. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 
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f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 
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n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   
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bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 
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oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic, 

după caz, dacă există în unitatea de învățământ. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 



         

 

  

 

Pagină 4 din 8 
 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic, 

după caz, dacă există în unitatea de învățământ. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEORETIC WALDORF IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic, 

după caz, dacă există în unitatea de învățământ. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 



         

 

  

 

Pagină 5 din 8 
 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL SADOVEANU" 

PAŞCANI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic, 

după caz, dacă există în unitatea de învățământ. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 
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f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 



         

 

  

 

Pagină 5 din 8 
 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 
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n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   
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bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 
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oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN" PAŞCANI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic, 

după caz, dacă există în unitatea de învățământ. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 



         

 

  

 

Pagină 6 din 8 
 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEORETIC "LASCĂR ROSETTI" RĂDUCĂNENI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic, 

după caz, dacă există în unitatea de învățământ. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEORETIC "ION NECULCE" TÂRGU FRUMOS 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic, 

după caz, dacă există în unitatea de învățământ. 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b)organizează întreaga activitate educaţională; 

c)organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii 

de învăţământ; 

d)asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e)asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f)asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g)coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h)asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

j) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

k)lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

l) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

m)numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

n)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

o)în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a)angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b)întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d)îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e)coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f)stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 
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g)aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h)aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k)monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a)apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b)informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a)propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b)răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c)se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e)urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f)răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g)răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h)răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 
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5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c)coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f)elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g)numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 
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o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 
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cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 
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la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ "OCTAV BĂNCILĂ" 

IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i)  semnează parteneriate cu instituții artistice pentru buna desfășurare a procesului 

instructiv-educativ și a activităților specifice; 

j)  prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j)  coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la clase și profesorii diriginţi la 

clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 
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n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t)  monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   
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bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

 cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 
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oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

          6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL PEDAGOGIC "VASILE LUPU" IAȘI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i)  semnează parteneriate cu instituții artistice pentru buna desfășurare a procesului 

instructiv-educativ și a activităților specifice; 

j)  prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 
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f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j)  coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la clase și profesorii diriginţi la 

clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 
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n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t)  monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   
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bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

 cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 
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oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

          6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. VASILE CEL 

MARE" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1.Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2.Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3.Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic 

(dacă există în unitatea de învățământ). 

5.Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i)  semnează parteneriate cu instituții artistice pentru buna desfășurare a procesului 

instructiv-educativ și a activităților specifice; 

j)  prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j)  coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e)stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, învățătorii/profesorii pentru învățământ primar la clase și profesorii diriginţi la 

clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare; 

h)numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k)coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 
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n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t)  monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media; fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   
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bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

 cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

hh) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

ii) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

jj) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

kk) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

ll) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

mm) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

nn) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 
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oo) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

pp) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile; 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

          6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector școlar general 

Subordonări: personalul didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic din unitatea de 

învățământ   

Relaţii 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 

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învățământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al 

unităţii, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învățământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii de învățământ în calitatea 

sa de ordonator de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii unității de învățământ şi realizează conducerea 

executivă a acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învățământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învățământ  şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate  de aceasta; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învățământ  cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unității de învățământ; 

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 
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i)  semnează parteneriate cu unități școlare/cluburi sportive sau agenți economici pentru 

desfășurarea activităților sportive specifice; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei unitatea de învățământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a liceului, prin care se 

stabileşte politica educaţională a acestuia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi 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 reprezentanților lor în consiliul de 

administrație al unității de învățământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

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)asigură întocmirea calendarului competiţional al unităţii de învăţământ; 

q)stabileşte relaţii de colaborare cu alte instituţii, pe baza contractelor încheiate; 

r)stabileşte încadrarea personalului didactic pe grupe şi niveluri valorice; 

s)stabileşte criterii specifice pentru premierea cadrelor didactice şi sportivilor, conform 

legislaţiei în vigoare;  

t) aprobă criteriile specifice de selecţie şi de promovare a elevilor sportive; 

u)răspunde de întocmirea documentelor de analiză şi sinteză specifice unităţii de 

învățământ; 

v) asigură întocmirea următoarelor documente specifice unității de învățământ: 

• criteriile specifice de selecţie si de promovare a elevilor sportivi 

• orientarea metodica, calendarul competiţional si regulamentele federaţiei naţionale de 

specialitate, referitoare la activitatea sportiva a copiilor si juniorilor 

• evidenţa participării elevilor la competiţii şi rezultatele obţinute 

• evidenţa nominală a elevilor transferaţi sau cu dublă legitimare la alte cluburi 

• evidenţa elevilor convocaţi la loturile naţionale, centrele olimpice şi centrele de excelenţă 



         

 

  

 

Pagină 4 din 9 
 

• evidenţa distribuirii echipamentului şi a materialelor sportive. 

w) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitatea de învățământ; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii de învățământ; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 
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b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învățământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale care să permită 

desfășurarea activităților online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unității de învățământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

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; 

d)propune consiliului de administrație, spre aprobare, regulamentul de organizare și 

funcționare al unității de învățământ; 

e)stabilește componența formațiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administrație;  

f) 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; 

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; 
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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; 

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;  

l) aprobă graficul serviciului pe unitate al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al acesteia; 

m)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

n)aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p)elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q)asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

r)controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s)monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 
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u)consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w)numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x)asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y)răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

bb) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

cc) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

dd) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ee) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

ff) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

gg) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ;  

ee) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea instituției; 
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ff) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea, precum și a tuturor spațiilor în care se 

desfășoară activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului didactic, didactic 

auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

gg) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajatat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a copiilor/ 

elevilor cu simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

hh) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

ii) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor 

 jj); manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

kk) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare 

pentru toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul 

adjunct, cu responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului 

funcțional și cu câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri 

în unitatea de învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

nn) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 
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  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR MIHĂILESCU CRAIU" 

BELCEŞTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 
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didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 
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f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 
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l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 
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z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 
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mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA PROFESIONALĂ BRĂEȘTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 



         

 

  

 

Pagină 2 din 8 
 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 



         

 

  

 

Pagină 5 din 8 
 

h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 
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m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 
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cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA PROFESIONALĂ COARNELE CAPREI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 
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m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 
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cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA PROFESIONALĂ "STEFAN CEL MARE" 

COTNARI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 
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didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 
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f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 
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l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 
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z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 
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mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA PROFESIONALĂ COZMESTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 
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m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 
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cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA PROFESIONALĂ CRISTEȘTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 
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m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 
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cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 



         

 

  

 

Pagină 1 din 8 
 

Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA PROFESIONALĂ DAGÂŢA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 
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m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 
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cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA PROFESIONALĂ DUMEȘTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 
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m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 
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cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: ŞCOALA PROFESIONALĂ FÂNTÂNELE 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 
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m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 
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cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA PROFESIONALĂ FOCURI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 
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m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 
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cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA PROFESIONALĂ GROPNIŢA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 



         

 

  

 

Pagină 2 din 8 
 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 



         

 

  

 

Pagină 5 din 8 
 

h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 
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m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 
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cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC HÂRLĂU 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 
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m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 
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cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA PROFESIONALĂ HOLBOCA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 



         

 

  

 

Pagină 5 din 8 
 

h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 
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m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 
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cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL AGRICOL ŞI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

"VASILE ADAMACHI" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 
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didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 
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f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 
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l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 
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z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 
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mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 
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m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 
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cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 
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m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 
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cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 



         

 

  

 

Pagină 4 din 8 
 

e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 
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m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 
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cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL TEHNIC "IOAN C. ŞTEFĂNESCU" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 



         

 

  

 

Pagină 3 din 8 
 

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 
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m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 
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cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL TEHNIC "MIHAIL STURDZA" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 
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m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 
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cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 
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m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 
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cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI" IAȘI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 
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m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 
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cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICĂ ŞI 

TELECOMUNICAŢII "GHEORGHE MÂRZESCU" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 
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didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 
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f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 
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l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 
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z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 
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mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC DE MECATRONICĂ ȘI 

AUTOMATIZĂRI IAȘI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 
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didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 
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f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 
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l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 
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z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 
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mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI ȘI DE 

CONSTRUCȚII IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 
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didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 
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f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 
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l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 
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z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 
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mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE TURISM IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 
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m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 
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cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA PROFESIONALĂ LESPEZI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 
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m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 
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cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA PROFESIONALĂ LUNGANI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 
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m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 
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cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "MIHAIL 

KOGALNICEANU" MIROSLAVA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 
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didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 
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f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 
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l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 
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z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 
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mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA PROFESIONALĂ MOGOSESTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 



         

 

  

 

Pagină 2 din 8 
 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 
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m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 
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cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE "UNIREA" 

PAŞCANI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 
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didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 
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f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 
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l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 
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z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 
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mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 



         

 

  

 

Pagină 1 din 8 
 

Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI BUSUIOC" PAŞCANI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 
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m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 
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cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 



         

 

  

 

Pagină 1 din 8 
 

Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "NICOLAE IORGA" 

PAŞCANI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 
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didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 
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f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 
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l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 



         

 

  

 

Pagină 7 din 8 
 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 



         

 

  

 

Pagină 8 din 8 
 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA PROFESIONALĂ PLUGARI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 
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m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 
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cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC "HARALAMB VASILIU" PODU 

ILOAIEI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 



         

 

  

 

Pagină 4 din 8 
 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 
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f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 
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l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 
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z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 
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mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: ŞCOALA PROFESIONALĂ STOLNICENI-PRĂJESCU 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 
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m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 
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cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 



         

 

  

 

Pagină 8 din 8 
 

nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA PROFESIONALĂ "NICOLAE BĂLĂUŢĂ" 

ŞCHEIA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 
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didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 
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f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 
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l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 
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z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 
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mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA PROFESIONALĂ TĂTĂRUȘI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 
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m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 
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cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU RAREȘ" TÂRGU 

FRUMOS 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 
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didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 
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f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 
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l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 
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z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 
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mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA PROFESIONALĂ DE INDUSTRIE 

ALIMENTARĂ ȚIBANA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 
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didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 
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f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 
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l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 
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z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 
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mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE P.CARP" ȚIBĂNEȘTI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 
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m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 
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cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA PROFESIONALĂ "IONEL TEODOREANU" 

VICTORIA 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 
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didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 
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f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 
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l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 
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z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 
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mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC VLĂDENI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi/sau 

stomatologic, după caz, dacă există la nivelul unității de învățământ. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 
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h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională/planului de actiune 

(PAS)a unității de învățământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

q) coordonează activitățile de pregătire și organizare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale ale absolvenților 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, comisiile pentru organizarea și 

desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de 

consiliul de administrație 

c) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, temele de proiecte/tematicile pentru  

examenele de certificare a calificării profesionale ale absolvenților, avizate de consiliul de 

administrație 

d) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

e) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

f) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

h) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

i) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

j) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

k) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

l) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 
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m) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

n) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

o) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale 

unităţii de învăţământ; 

p) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

q) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

r) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

s) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

t) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

u) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

v) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 
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cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi;  

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "GR. GHICA 

VODĂ" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ: 

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 
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- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile 

conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali, agenților economici şi a 

reprezentanţilor elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 
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i) semnează parteneriate cu unități spitalicești, farmacii, instituții furnizoare de servicii de 

sănătate, pentru asigurarea desfășurării învățământului clinic/instruirii practice/pregătirii practice 

a elevilor; 

j)  menține permanent legătura cu managementul instituțiilor furnizoare de servicii de 

sănătate pentru rezolvarea eventualelor disfuncții care apar în derularea învățământului clinic/ 

instruirii practice/pregătirii practice a elevilor; 

k) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral şi este adus la cunoştinţa autorităţilor 

administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar; 

l)  coordonează elaborarea proiectului planului de acțiune al unității de învățământ, prin 

care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

m) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea 

Europeană sau din alte zone, precum și cu școli postliceale sanitare din țară; 

n) asigură desfășurarea programului de revalorizare a asistenților medicali generaliști, 

conform prevederilor legale în vigoare, a metodologiei aprobate de ministerele de resort; 

o) solicită consiliului local/consiliului judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor 

desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; 

p) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

q) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

r) coordonează elaborarea metodologiei de admitere cu anexele corespunzătoare pentru 

fiecare sesiune de admitere; 

s) asigură logistica necesară desfășurării examenului de absolvire, inclusiv colaborarea cu 

spitalele, conform metodologiilor în vigoare; 

t) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 
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d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil 

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i)  coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j)  coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru 

obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4. În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) propune în consiliul de administrație nivelul taxelor de școlarizare pentru anul școlar 

următor, înaintea proiectului de buget 

c) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

d) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 
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e) coordonează întocmirea contractelor de școlarizare la începutul fiecărui an școlar, cu 

precizarea drepturilor și obligațiilor părților, a termenelor de plată și a tuturor clauzelor 

contractuale necesare defășurării activității de instruire. 

f) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

g) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

h) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

i) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

j) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

h) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 
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j) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l)  aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative 

ale unităţii de învăţământ; 

n) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

r) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; asigură legalitatea 
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eliberării tuturor documentelor necesare elevilor și absolvenților școlii în vederea inserției pe 

piața forței de muncă din România, Uniunea Europeană, spațiul extracomunitar; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi de la cantină; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

 jj) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport, triaj, izolare a elevilor cu 

simptome specifice bolilor transmisibile/de sezon; 

kk) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 
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ll) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii; 

mm) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare 

pentru toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul 

adjunct, cu responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului 

funcțional și cu câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri 

în unitatea de învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

nn) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL TEHNIC "ION HOLBAN" IAȘI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea: 

Vechime în învăţământ: 

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

Colaborează cu directorii școlilor integratoare (dacă școala specială oferă servicii de sprijin 

educațional prin profesori itineranți și de sprijin). 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri specifice; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic, la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, precum 

şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, cu personal didactic 

pentru terapie educațională complexă și integrată și terapii specifice, cu profesori itineranți și de 

sprijin  și cu profesori pentru învățământ la domiciliu precum şi schema de personal didactic 

auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, învățătorii/profesorii pentru învățământ primar/profesorii diriginţi la clase, precum 

şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare; 

h) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i)  numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j)  stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 
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m) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative 

ale unităţii de învăţământ; 

n) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

r) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi/sau de la cantina ; 
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bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

 hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii;  

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport (dacă unitatea de învățământ 

asigură transportul elevilor), triaj, izolare a elevilor cu simptome specifice bolilor 

transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 
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oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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 8463/13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "VASILE PAVELCU" 

IAȘI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea: 

Vechime în învăţământ: 

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

Colaborează cu directorii școlilor integratoare (dacă școala specială oferă servicii de sprijin 

educațional prin profesori itineranți și de sprijin). 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 
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f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri specifice; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 
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didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic, la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, precum 

şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 
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f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, cu personal didactic 

pentru terapie educațională complexă și integrată și terapii specifice, cu profesori itineranți și de 

sprijin  și cu profesori pentru învățământ la domiciliu precum şi schema de personal didactic 

auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, învățătorii/profesorii pentru învățământ primar/profesorii diriginţi la clase, precum 

şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare; 

h) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i)  numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j)  stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 
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l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative 

ale unităţii de învăţământ; 

n) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

r) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 
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aa) coordonează activitatea din internat şi/sau de la cantina ; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

 hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii;  

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport (dacă unitatea de învățământ 

asigură transportul elevilor), triaj, izolare a elevilor cu simptome specifice bolilor 

transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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 8463/13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 41 IAȘI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea: 

Vechime în învăţământ: 

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

Colaborează cu directorii școlilor integratoare (dacă școala specială oferă servicii de sprijin 

educațional prin profesori itineranți și de sprijin). 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri specifice; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic, la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, precum 

şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 



         

 

  

 

Pagină 5 din 8 
 

h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, cu personal didactic 

pentru terapie educațională complexă și integrată și terapii specifice, cu profesori itineranți și de 

sprijin  și cu profesori pentru învățământ la domiciliu precum şi schema de personal didactic 

auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, învățătorii/profesorii pentru învățământ primar/profesorii diriginţi la clase, precum 

şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare; 

h) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i)  numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j)  stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 
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m) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative 

ale unităţii de învăţământ; 

n) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

r) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi/sau de la cantina ; 
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bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

 hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii;  

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport (dacă unitatea de învățământ 

asigură transportul elevilor), triaj, izolare a elevilor cu simptome specifice bolilor 

transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 
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oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 



         

 

  

 

Pagină 1 din 8 
 

 8463/13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "CONSTANTIN 

PĂUNESCU" IAŞI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea: 

Vechime în învăţământ: 

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

Colaborează cu directorii școlilor integratoare (dacă școala specială oferă servicii de sprijin 

educațional prin profesori itineranți și de sprijin). 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 
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f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri specifice; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 
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didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic, la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, precum 

şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 
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f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, cu personal didactic 

pentru terapie educațională complexă și integrată și terapii specifice, cu profesori itineranți și de 

sprijin  și cu profesori pentru învățământ la domiciliu precum şi schema de personal didactic 

auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, învățătorii/profesorii pentru învățământ primar/profesorii diriginţi la clase, precum 

şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare; 

h) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i)  numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j)  stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 
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l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative 

ale unităţii de învăţământ; 

n) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

r) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 
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aa) coordonează activitatea din internat şi/sau de la cantina ; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

 hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii;  

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport (dacă unitatea de învățământ 

asigură transportul elevilor), triaj, izolare a elevilor cu simptome specifice bolilor 

transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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 8463/13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PAŞCANI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea: 

Vechime în învăţământ: 

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

Colaborează cu directorii școlilor integratoare (dacă școala specială oferă servicii de sprijin 

educațional prin profesori itineranți și de sprijin). 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri specifice; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic, la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, precum 

şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, cu personal didactic 

pentru terapie educațională complexă și integrată și terapii specifice, cu profesori itineranți și de 

sprijin  și cu profesori pentru învățământ la domiciliu precum şi schema de personal didactic 

auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, învățătorii/profesorii pentru învățământ primar/profesorii diriginţi la clase, precum 

şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare; 

h) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i)  numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j)  stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 
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m) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative 

ale unităţii de învăţământ; 

n) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

r) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi/sau de la cantina ; 
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bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

 hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii;  

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport (dacă unitatea de învățământ 

asigură transportul elevilor), triaj, izolare a elevilor cu simptome specifice bolilor 

transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 
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oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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 8463/13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: LICEUL SPECIAL ”MOLDOVA” TÂRGU FRUMOS 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea: 

Vechime în învăţământ: 

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

Colaborează cu directorii școlilor integratoare (dacă școala specială oferă servicii de sprijin 

educațional prin profesori itineranți și de sprijin). 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
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g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri specifice; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 
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e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic, la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, precum 

şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 
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h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, cu personal didactic 

pentru terapie educațională complexă și integrată și terapii specifice, cu profesori itineranți și de 

sprijin  și cu profesori pentru învățământ la domiciliu precum şi schema de personal didactic 

auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, învățătorii/profesorii pentru învățământ primar/profesorii diriginţi la clase, precum 

şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare; 

h) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i)  numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j)  stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 
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m) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative 

ale unităţii de învăţământ; 

n) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

r) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 

aa) coordonează activitatea din internat şi/sau de la cantina ; 
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bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

 hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii;  

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport (dacă unitatea de învățământ 

asigură transportul elevilor), triaj, izolare a elevilor cu simptome specifice bolilor 

transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 
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oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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 8463/13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

 (anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ "TRINITAS" 

TÂRGU FRUMOS 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea: 

Vechime în învăţământ: 

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din .................  

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector şcolar general 

Subordonări:  personalul  didactic  de  predare,  didactic  auxiliar  şi  nedidactic  din  

unitatea  de învăţământ 

Relaţii de muncă 

Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct 

Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, 

autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene. 

De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din 

învăţământ, organizații sindicale, organizaţii neguvernamentale. 

De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 
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- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. 

Colaborează cu directorii școlilor integratoare (dacă școala specială oferă servicii de sprijin 

educațional prin profesori itineranți și de sprijin). 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

 II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de 

calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ; 
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f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii de învăţământ; 

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de 

administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al 

părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale 

şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a unității de învățământ, 

prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană 

sau din alte zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului 

judeţean şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ; 

n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări 

sau diferenţe; 

o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care 

participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri specifice; 

p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note 

de serviciu. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 
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didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil; 

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic, la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, precum 

şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive a unităţii de învățământ, inclusiv a bazei materiale din unitatea de 

învățământ care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 
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f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 

c) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea 

datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR); 

d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie; 

f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, cu personal didactic 

pentru terapie educațională complexă și integrată și terapii specifice, cu profesori itineranți și de 

sprijin  și cu profesori pentru învățământ la domiciliu precum şi schema de personal didactic 

auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, învățătorii/profesorii pentru învățământ primar/profesorii diriginţi la clase, precum 

şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare; 

h) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile 

profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din 

motive obiective; 

i)  numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care 

aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care îşi 

desfăşoară activitatea în structurile respective; 

j)  stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie; 

k) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 
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l) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 

m) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative 

ale unităţii de învăţământ; 

n) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

o) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie; 

p) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

q) asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

r) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru; 

s) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii de învăţământ; 

u) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

v) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce; 

w) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; 

x) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

z) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de 

către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor 

cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care 

participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ; 
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aa) coordonează activitatea din internat şi/sau de la cantina ; 

bb) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;   

cc) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, 

conform prevederilor legale; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi 

alegerea manualelor pentru elevi; 

dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii 

de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare; 

ee) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de 

învăţământ; 

ff) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

gg) aplică sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare 

săvârşite de elevi; 

 hh) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitatea de învățământ; 

ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură să 

afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii;  

jj) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții școlii, a accesului în unitatea de învățământ, precum și a tuturor spațiilor care 

sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

kk) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transport (dacă unitatea de învățământ 

asigură transportul elevilor), triaj, izolare a elevilor cu simptome specifice bolilor 

transmisibile/de sezon; 

ll) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

mm) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 
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nn) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor; 

oo) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

pp) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

rr) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

         6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

 Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI  

(anexă la Contractul de management nr. ......../................ 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele: 

Unitatea de învăţământ: CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR "UNIREA" IAȘI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic:  

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

 Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: inspector școlar general, inspector școlar general adjunct 

Subordonări: personalul didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic din unitate 

Relaţii de muncă 

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 

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 
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I.Atribuţii generale 

1. Realizează conducerea executivă a Clubului Sportiv Școlar, în conformitate cu 

atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al Clubului 

Sportiv Școlar, precum şi cu alte reglementări legale. 

2. Manifestă loialitate faţă de Clubul Sportiv Școlar, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ/activităților specifice. 

3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

4.Realizează activitatea de  îndrumare și control asupra activității întregului personal 

salariat  al Clubului Sportiv Școlar. Colaborează cu personalul medical pentru asigurarea 

asistenței de specialitate la competițiile incluse în calendarele competiționale. 

5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale.  

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a) este reprezentantul legal al Clubului Sportiv Școlar şi realizează conducerea executivă a 

acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională la nivelul Clubului Sportiv Școlar; 

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

Clubului Sportiv Școlar; 

d) asigură managementul strategic al Clubului Sportiv Școlar, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor 

şi elevilor; 

e) asigură managementul operaţional al Clubului Sportiv Școlar şi este direct responsabil 

de calitatea educaţiei furnizate  de Clubul Sportiv Școlar; 

f) asigură corelarea obiectivelor specifice Clubului Sportiv Școlar cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

Clubului Sportiv Școlar; 

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

i)  semnează parteneriate cu unități școlare/cluburi sportive pentru asigurarea locațiilor de 

antrenament necesare instruirii practice a sportivilor; 
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j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în Clubul Sportiv Școlar , întocmit de 

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de administraţie, este 

prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi 

şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar; 

k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională al Clubului Sportiv 

Școlar, prin care se stabileşte politica educaţională a acestuia; 

l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi similare din Uniunea Europeană sau din alte 

zone; 

m) solicită consiliului reprezentativ al părinților si, dupa caz, consiliului local/consiliului 

județean, și consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentantilor lor în consiliul de 

administrație al Clubului Sportiv Școlar; 

n)coordonează activitățile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate 

deosebite, pentru elevii care participă la competiții sportive și festivaluri naționale/internaționale, 

în limita bugetului aprobat; 

o)asigură întocmirea calendarului competiţional al clubului; 

p)stabileşte relaţii de colaborare cu alte instituţii, pe baza contractelor încheiate; 

q)stabileşte încadrarea personalului didactic pe grupe şi niveluri valorice; 

r)stabileşte criterii specifice pentru premierea cadrelor didactice şi sportivilor, conform 

legislaţiei în vigoare; 

s)aprobă criteriile specifice de selecţie şi de promovare a elevilor sportivi; 

t) răspunde de întocmirea documentelor de analiză şi sinteză specifice unităţii; 

u) asigură întocmirea următoarelor documentelor specifice Clubului Sportiv Școlar: 

• calendarul competiţional intern şi internaţional al catedrei 

• criteriile specifice de selecţie si de promovare a elevilor sportivi 

• orientarea  metodica, calendarul competiţional si regulamentele federaţiei naţionale de 

specialitate, referitoare la activitatea sportiva a copiilor si juniorilor 

• evidenţa participării elevilor la competiţii şi rezultatele obţinute 

• evidenţa nominală a elevilor transferaţi sau cu dublă legitimare la alte cluburi 

• evidenţa elevilor convocaţi la loturile naţionale, centrele olimpice şi centrele de 

excelenţă. 

• evidenţa distribuirii echipamentului şi a materialelor sportive. 

v)răspunde de obţinerea şi păstrarea în siguranţă a Certificatului de identitate sportivă al 

Clubului Sportiv Școlar. 
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w)în exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite, directorul emite decizii și note 

de serviciu. 

x)promovează imaginea Clubului Sportiv Școlar. 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din unitate; 

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor 

didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate 

de Ministerul Educaţiei; 

e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor; 

f) stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, în funcţie de specificul Clubului Sportiv Școlar; 

g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi contractului colectiv de muncă aplicabil  

h) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării 

suplinirii activităţii acestora; 

i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al Clubului 

Sportiv Școlar de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului muncii şi 

propune aprobarea acestora de către consiliul de administraţie; 

k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit; 
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b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor 

legale. 

4.În exercitarea funcţiei de ordonator de credite: 

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al Clubului Sportiv Școlar; 

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale şi sportive al Clubului Sportiv Școlar , inclusiv a bazei materiale care să permită 

desfășurarea activităților online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor; 

f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării 

creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; 

h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul Clubului Sportiv Școlar îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliului de administraţie; 

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a clubului sportiv 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; 

d)propune consiliului de administrație, spre aprobare, regulamentul de organizare și 

funcționare al Clubului Sportiv Școlar; 

e)coordonează efectuarea anuală a selecției copiilor/elevilor, pentru realizarea grupelor de 

începători; 

f)stabilește componența nivelului de pregătire 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 încadraţi la grupe (începători, avansați și performanță); 
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i) numește cadrul didactic care face parte din aceeaşi catedră, ce poate prelua atribuțiile 

profesorului încadrat la grupă, în condițiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de 

timp, din motive obiective; 

j) stabilește, prin decizie, componenta catedrelor și comisiilor din cadrul unității, în baza 

hotărârii consiliului de administrație; 

k) coordonează comisia de întocmire a programului de pregătire și îl propune spre aprobare 

consiliului de administrație;  

l) aprobă graficul serviciului pe unitate al personalului didactic; atribuțiile acestora sunt 

precizate în regulamentul de organizare și funcționare al acesteia; 

 m) propune consiliului de administrație, spre aprobare, calendarul competițional, pe baza 

propunerilor membrilor comisiilor pe ramuri sportive;  

n) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și 

evaluare a tuturor activităților care se desfășoară în unitatea și le supune spre aprobare consiliului 

de administrație;  

o) asigură aplicarea planului de învățământ, a programelor școlare și a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor sportive;  

p) controlează, cu sprijinul directorului adjunct, calitatea procesului instructiv-educativ, 

prin verificarea documentelor, prin asistențe la ore și prin participări la diverse activități; în 

cursul unui an şcolar, directorul efectuează asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru;  

q) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;  

r) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora în 

colectivul unității de învățământ;  

s) consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic și de instruire practică, precum și întârzierile personalului didactic auxiliar 

și nedidactic, de la programul de lucru;  

t) își asumă, alături de consiliul de administrație, răspunderea publică pentru performanțele 

unității de învățământ pe care o conduce; 

u) numește și controlează personalul care răspunde de sigiliul Clubului Sportiv Școlar; 

v)asigură arhivarea documentelor oficiale și școlare: 

w) 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;  
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x) aprobă vizitarea Clubului Sportiv Școlar, de către persoane din afara unității, inclusiv de 

către reprezentanți ai mass-media;  

y) răspunde de întocmirea corectă și la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale;  

z)   răspunde de asigurarea materialelor sporive, conform prevederilor legale; 

aa) facilitează intrarea pe bazele de antrenament pentru activitățile specifice pregătirii 

sportive, conform legislației în vigoare;    

bb) 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;    

cc)aplică sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de personalul Clubului Sportiv 

Școlar, în limita prevederilor legale în vigoare; 

dd)   aplică sancțiunile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a unităților 

de învățământ preuniversitar și de regulamentul intern, pentru abaterile disciplinare săvârșite de 

elevii-sportivi; 

ee) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de 

inspectoratul şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția 

contextului epidemiologic din unitate;  

ff)   comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de natură 

să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea instituției; 

gg) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor Clubului Sportiv Școlar, a grupurilor 

sanitare, a curții Clubului Sportiv Școlar, a accesului în Clubul Sportiv Școlar, precum și a 

tuturor spațiilor în care se desfășoară activități care presupun prezența fizică a elevilor și a 

personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau 

pandemic; 

hh) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajatat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, a protocolului pentru transportul elevilor la 

antrenament/competiții, triaj, izolare a copiilor/ elevilor cu simptome specifice bolilor 

transmisibile/de sezon; 

ii) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul Clubului Sportiv Școlar, conform 

unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

jj) gestionează corespunzător situațiile conflictuale, asigură soluționarea la termen a 

sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale și comunicarea răspunsurilor;  
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kk) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

mm) elaborează proceduri proprii pentru desfășurarea activităților Clubului Sportiv Școlar 

în situații speciale; 

nn) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

oo) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii ce rezultă din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

  6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

 

        Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ 
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

(anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: PALATUL COPIILOR IAȘI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: Inspector Şcolar General 

Subordonări:directorii adjuncți, personalul didactic de predare, didactic auxiliar și 

nedidactic din palatele și cluburile copiilor 

Relații de muncă 

Ierarhice: Inspector Şcolar General, Inspectori Şcolari Generali Adjuncți 

Funcționale: inspector școlar cu atribuții privind activitatea extrașcolară, directori/directori 

adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, autorităţi ale administraţiei publice locale/județene. 

De colaborare: inspectorat școlar, alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri 

consultative din învăţământ, sindicate,organizaţii neguvernamentale 

De reprezentare:reprezentarea oficială a unității de învățământ. 

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. realizează conducerea executivă a Palatului/Clubului Copiilor, în conformitate cu 

atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie, precum şi 

cu alte reglementări legale;  

2. manifestă loialitate faţă de Palatul/Clubul Copiilor, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ;  

3. răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil;  

4. realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ;  

5. este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al Palatului/Clubului Copiilor şi realizează conducerea 

executivă a acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională Palatului/Clubului Copiilor ;  

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

Palatului/Clubului Copiilor;  

d) asigură managementul strategic al Palatului/Clubului Copiilor în concordanţă cu 

politicile educaţionale stabilite de Ministerul Educaţiei, după consultarea partenerilor sociali şi a 

reprezentanţilor părinţilor;  

e) asigură managementul operaţional al Palatului/Clubului Copiilor şi este direct 

responsabil de calitatea educaţiei furnizate de Palatul/Clubul Copiilor;  

f) asigură corelarea obiectivelor specifice Palatului/Clubului Copiilor cu cele stabilite la 

nivel naţional şi local; 

 g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

Palatului/Clubului Copiilor;  

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă;  
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i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei in Palatul/Clubul Copiilor , întocmit 

de comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de administraţie, este 

prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi 

şi este transmis Inspectoratului Școlar Județean;    

j) elaborează proiectul de dezvoltare instituţională a Palatului/Clubului Copiilor, prin care 

se stabileşte politica educaţională;  

k) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi similare din Uniunea Europeană sau din alte 

zone;  

l) solicită Inspectoratului Școlar Județean/administrației publice locale, consiliului 

reprezentativ al părinţilor, partenerilor educaționali, desemnarea reprezentanţilor pentru 

constituirea Consiliului de administraţie al Palatului/Clubului Copiilor;  

m) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, emite decizii şi note de 

serviciu;  

n) monitorizează cuprinderea elevilor în cercuri, conform normativelor stabilite prin lege;  

o) dispune întocmirea orarului Palatului/Clubului Copiilor, pe care îl verifică şi îl aprobă;  

p) monitorizează respectarea prevederilor specifice documentelor oficiale de proiectare 

didactică;  

q) completează fişa postului directorilor adjuncţi cu atribuţii specifice; 

r) stabileşte atribuţiile colectivelor pe domenii, precum şi responsabilităţile membrilor 

consiliului de administraţie;  

s) elaborează criterii proprii de monitorizare şi evaluare pentru eficientizarea activităţilor 

desfășurate;  

t) promovează imaginea Palatului/Clubului Copiilor; 

u) aprobă programele de studiu ale cercurilor, conținând modulele de studiu și 

competențele aferente, elaborate separat pentru grupele de inițiere/de avansați/de performanță, la 

propunerea consiliului profesoral al palatului/clubului copiilor;  

v) avizează proiectele de state de funcții și de buget ale palatului/clubului copiilor; 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractelor individuale de muncă;  

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din Palatul/Clubul Copiilor;  

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic;  
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d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din Palatul/Clubul Copiilor, de Metodologia de ocupare a posturilor didactice 

care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate de 

Ministerul Educaţiei;  

e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice;  

f) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform codului muncii şi contractului 

colectiv de muncă aplicabil;  

g) aprobă concediu fără plată şi zile libere, conform prevederilor legale şi ale contractului 

colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării suplinirii activităţii 

acestora;  

h) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al 

Palatului/Clubului Copiilor, de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia 

în vigoare;  

i) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Codului muncii şi supune 

consiliului de administraţie aprobarea acestora;  

j) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic-auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit;  

b) coordonează elaborarea procedurilor interne prin care evaluările rezultatelor învăţării 

conduc la revizuirea ofertei educaţionale şi la modificarea planului de dezvoltare;  

c) stabileşte strategia, criteriile şi instrumentele de evaluare periodică a personalului;  

d) coordonează proiectarea şi implementarea procedurilor de autoevaluare instituţională, 

informează Inspectoratul Şcolar Judeţean cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea de distincţii şi premii, conform prevederilor legale. 

4.În exercitare afuncţiei de ordonator de credite: 

a) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară;  

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat;  

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;  
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d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale a Palatului/Clubului Copiilor, inclusiv a bazei materiale din Palatul/Clubul 

Copiilor care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor;  

f) răspunde de legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia 

aprobate prin bugetul propriu;  

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare;  

h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul Palatului/Clubului Copiilor îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a Palatului/Clubului Copiilor 

şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie;  

b) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Palatului/Clubului Copiilor;  

c) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie;  

d) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;  

e) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul Palatului/Clubului Copiilor, în 

baza hotărârii consiliului de administraţie;  

f) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor, în baza hotărârii consiliului de administraţie şi 

propune acestzia, spre aprobare, Calendarul activităţilor educative al Palatului/Clubului Copiilor; 

g) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în palatal/clubul copiilor, şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie;  

h) controlează calitatea procesului instructiv-educativ prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative;  

i) în cursul unui an şcolar, directorul efectuează săptămânal asistenţe la activitățile 

desfășurate, astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru;  

j) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic din Palatul/Clubul 

Copiilor;  

k) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul Palatului/Clubului Copiilor;  
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l) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic, precum şi absenţele şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic, de la programul de lucru;  

m) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele Palatului/Clubului Copiilor;  

n) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare;  

o) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

documentelor şcolare; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;  

p) aprobă vizitarea Palatului/Clubului Copiilor, de către persoane din afara unităţii, 

inclusiv de către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii 

instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi 

persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de 

învăţământ;  

r) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale; 

s) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de 

protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor; 

ş) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

t) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de inspectoratul 

şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția contextului 

epidemiologic din Palatul/Clubul Copiilor; 

ţ) raportează Inspectoratului  Şcolar Judeţean, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de 

natură să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea Palatului/Clubului Copiilor; 

u) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții unității, a accesului în Palatul/Clubul Copiilor, precum și a tuturor spațiilor 

care sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

v) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajatat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, triaj, izolare a copiilor cu simptome specifice bolilor 

transmisibile/de sezon; 
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w) elaborează procedure proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

x) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul Palatului/Clubului Copiilor 

conform unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

y) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

z) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

aa) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile.  

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii.    

6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ
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Nr. 8463/ 13.09.2021 

FIŞA POSTULUI 

(anexă la Contractul de management nr. ......../................) 

 

Funcţia: Director 

Numele şi prenumele:  

Unitatea de învăţământ: CLUBUL COPIILOR PAȘCANI 

Studii:  

Anul absolvirii:  

Specialitatea:  

Vechime în învăţământ:  

Gradul didactic: 

Obligaţia de predare: .......... ore/săptămână. 

Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr. .......... din ................. 

Data numirii în funcţia de conducere:  

Vechime în funcţie:  

Integrarea în structura organizatorică 

Postul imediat superior: Inspector Şcolar General 

Subordonări:directorii adjuncți, personalul didactic de predare, didactic auxiliar și 

nedidactic din palatele și cluburile copiilor 

Relații de muncă 

Ierarhice: Inspector Şcolar General, Inspectori Şcolari Generali Adjuncți 

Funcționale: inspector școlar cu atribuții privind activitatea extrașcolară, directori/directori 

adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, autorităţi ale administraţiei publice locale/județene. 

De colaborare: inspectorat școlar, alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri 

consultative din învăţământ, sindicate,organizaţii neguvernamentale 

De reprezentare:reprezentarea oficială a unității de învățământ. 

Atribuţiile directorului se raportează la: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învațământ 

preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru; 

- prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei; 

- deciziile emise de inspectorul şcolar general; 

- hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 

I.Atribuţii generale 

1. realizează conducerea executivă a Palatului/Clubului Copiilor, în conformitate cu 

atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie, precum şi 

cu alte reglementări legale;  

2. manifestă loialitate faţă de Palatul/Clubul Copiilor, credibilitate şi responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ;  

3. răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator 

de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil;  

4. realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal 

salariat al unităţii de învăţământ;  

5. este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora 

prezintă rapoarte anuale. 

II.Atribuţii specifice 

1.În exercitarea funcţiei de conducere executivă: 

a)este reprezentantul legal al Palatului/Clubului Copiilor şi realizează conducerea 

executivă a acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională Palatului/Clubului Copiilor ;  

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul 

Palatului/Clubului Copiilor;  

d) asigură managementul strategic al Palatului/Clubului Copiilor în concordanţă cu 

politicile educaţionale stabilite de Ministerul Educaţiei, după consultarea partenerilor sociali şi a 

reprezentanţilor părinţilor;  

e) asigură managementul operaţional al Palatului/Clubului Copiilor şi este direct 

responsabil de calitatea educaţiei furnizate de Palatul/Clubul Copiilor;  

f) asigură corelarea obiectivelor specifice Palatului/Clubului Copiilor cu cele stabilite la 

nivel naţional şi local; 

 g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

Palatului/Clubului Copiilor;  

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă;  
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i) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei in Palatul/Clubul Copiilor , întocmit 

de comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de administraţie, este 

prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi 

şi este transmis Inspectoratului Școlar Județean;    

j) elaborează proiectul de dezvoltare instituţională a Palatului/Clubului Copiilor, prin care 

se stabileşte politica educaţională;  

k) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi similare din Uniunea Europeană sau din alte 

zone;  

l) solicită Inspectoratului Școlar Județean/administrației publice locale, consiliului 

reprezentativ al părinţilor, partenerilor educaționali, desemnarea reprezentanţilor pentru 

constituirea Consiliului de administraţie al Palatului/Clubului Copiilor;  

m) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, emite decizii şi note de 

serviciu;  

n) monitorizează cuprinderea elevilor în cercuri, conform normativelor stabilite prin lege;  

o) dispune întocmirea orarului Palatului/Clubului Copiilor, pe care îl verifică şi îl aprobă;  

p) monitorizează respectarea prevederilor specifice documentelor oficiale de proiectare 

didactică;  

q) completează fişa postului directorilor adjuncţi cu atribuţii specifice; 

r) stabileşte atribuţiile colectivelor pe domenii, precum şi responsabilităţile membrilor 

consiliului de administraţie;  

s) elaborează criterii proprii de monitorizare şi evaluare pentru eficientizarea activităţilor 

desfășurate;  

t) promovează imaginea Palatului/Clubului Copiilor; 

u) aprobă programele de studiu ale cercurilor, conținând modulele de studiu și 

competențele aferente, elaborate separat pentru grupele de inițiere/de avansați/de performanță, la 

propunerea consiliului profesoral al palatului/clubului copiilor;  

v) avizează proiectele de state de funcții și de buget ale palatului/clubului copiilor; 

2.În exercitarea funcţiei de angajator: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractelor individuale de muncă;  

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului din Palatul/Clubul Copiilor;  

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic;  
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d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din Palatul/Clubul Copiilor, de Metodologia de ocupare a posturilor didactice 

care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate de 

Ministerul Educaţiei;  

e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice;  

f) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi 

nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform codului muncii şi contractului 

colectiv de muncă aplicabil;  

g) aprobă concediu fără plată şi zile libere, conform prevederilor legale şi ale contractului 

colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării suplinirii activităţii 

acestora;  

h) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al 

Palatului/Clubului Copiilor, de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia 

în vigoare;  

i) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile 

Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Codului muncii şi supune 

consiliului de administraţie aprobarea acestora;  

j) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic 

de predare, didactic-auxiliar şi nedidactic. 

3.În calitate de evaluator: 

a) apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor 

didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit;  

b) coordonează elaborarea procedurilor interne prin care evaluările rezultatelor învăţării 

conduc la revizuirea ofertei educaţionale şi la modificarea planului de dezvoltare;  

c) stabileşte strategia, criteriile şi instrumentele de evaluare periodică a personalului;  

d) coordonează proiectarea şi implementarea procedurilor de autoevaluare instituţională, 

informează Inspectoratul Şcolar Judeţean cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului 

didactic, pe care îl propune pentru conferirea de distincţii şi premii, conform prevederilor legale. 

4.În exercitare afuncţiei de ordonator de credite: 

a) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară;  

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat;  

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;  
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d) răspunde de realizarea/asigurarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea 

bazei materiale a Palatului/Clubului Copiilor, inclusiv a bazei materiale din Palatul/Clubul 

Copiilor care să permită desfășurarea activităților de învățare online/ la distanță; 

e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor;  

f) răspunde de legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia 

aprobate prin bugetul propriu;  

g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare;  

h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a 

bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară. 

5.Directorul Palatului/Clubului Copiilor îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a Palatului/Clubului Copiilor 

şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie;  

b) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Palatului/Clubului Copiilor;  

c) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 

administraţie;  

d) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;  

e) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul Palatului/Clubului Copiilor, în 

baza hotărârii consiliului de administraţie;  

f) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, 

tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor, în baza hotărârii consiliului de administraţie şi 

propune acestzia, spre aprobare, Calendarul activităţilor educative al Palatului/Clubului Copiilor; 

g) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 

evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în palatal/clubul copiilor, şi le supune spre 

aprobare consiliului de administraţie;  

h) controlează calitatea procesului instructiv-educativ prin verificarea documentelor, prin 

asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative;  

i) în cursul unui an şcolar, directorul efectuează săptămânal asistenţe la activitățile 

desfășurate, astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru;  

j) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic din Palatul/Clubul 

Copiilor;  

k) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul Palatului/Clubului Copiilor;  
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l) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale 

personalului didactic, precum şi absenţele şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic, de la programul de lucru;  

m) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru 

performanţele Palatului/Clubului Copiilor;  

n) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare;  

o) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 

documentelor şcolare; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;  

p) aprobă vizitarea Palatului/Clubului Copiilor, de către persoane din afara unităţii, 

inclusiv de către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii 

instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi 

persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de 

învăţământ;  

r) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor 

salariale; 

s) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de 

protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor; 

ş) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de 

învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 

t) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a tuturor datelor solicitate de inspectoratul 

şcolar și/sau ministerul de resort, inclusiv a datelor privitoare la evoluția contextului 

epidemiologic din Palatul/Clubul Copiilor; 

ţ) raportează Inspectoratului  Şcolar Judeţean, în timpul cel mai scurt, orice situaţie de 

natură să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea Palatului/Clubului Copiilor; 

u) răspunde de organizarea/adaptarea spațiilor de învățare, a grupurilor sanitare, a 

cancelariei, a curții unității, a accesului în Palatul/Clubul Copiilor, precum și a tuturor spațiilor 

care sunt valorificate pentru activități care presupun prezența fizică a elevilor și a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în condiții de context epidemiologic sau pandemic; 

v) răspunde de realizarea programului școlar, a planului de monitorizare a activităților 

didactice și a prezenței elevilor și a personalului angajatat atât în sistem fizic, cât și online, a 

planului de curățenie și dezinfecție, triaj, izolare a copiilor cu simptome specifice bolilor 

transmisibile/de sezon; 
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w) elaborează procedure proprii pentru desfășurarea activităților predare-învățare-evaluare 

în situații speciale; 

x) asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul Palatului/Clubului Copiilor 

conform unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și inter instituțională; 

y) manifestă atitudine morală și civică (limbaj, ținută, respect, comportament), respectă și 

promovează deontologia profesională; 

z) stabilește indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar împreună cu directorul adjunct, cu 

responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și cu 

câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative 

la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de 

învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru; 

aa) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, 

potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi 

contractele colective de muncă aplicabile.  

Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un 

alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii.    

6. Răspunderea disciplinară 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

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

în vigoare. 

 

Inspector şcolar general,      Director, 

Prof. Luciana ANTOCI 

Vizat, 

Consilier juridic 

Ion CREANGĂ
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