COLEGIUL NAŢIONAL “DOAMNA STANCA” FĂGĂRAŞ
Str. Doamna Stanca, Nr.14, 505200 Făgăraş, jud. Braşov
Telefon/Fax 0268/211642
E-mail: cn.stanca@yahoo.com

FISA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
CONTABIL /contabil șef
În temeiul Legii educaĠiei naĠionale nr. 1/2011, cu modificările úi completările ulterioare,
temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidenĠă a contractelor
individuale de muncă cu numărul.…...., se încheie astăzi,1.09.2017, prezenta fișă a postului:
Numele úi prenumele ......................................................
Specialitatea: .................................................................
Denumirea postului:……………
Decizia de numire: ….................
Încadrarea:..........................................
CerinĠe:
- studii:
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
- studii specifice postului...................................................................... ……………
- vechime.................................................................................................... ………..
RelaĠii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităĠii de învăĠământ;
- de reprezentare a unităĠii úcolare

I. ATRIBUTII SPECIFICE POSTULUI
1.PROIECTAREA ACTIVITĂTILOR
1.1. Respectarea planurilor manageriale ale úcolii.
1.2. Implicarea în proiectarea activităĠii úcolii, la nivelul compartimentului financiar.
1.3. Cunoaúterea úi aplicarea legislaĠiei în vigoare.
1.4. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.
2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR
2.1. Organizarea activităĠii.
2.2 Întocmește si actualizează Programul de achiziții anuale al unității, monitorizează realizarea.
2.3. Înregistrarea  ܈i prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de
contabilitate.
2.4. Monitorizarea activită ܊ii.
2.5. Consilierea/îndrumarea  ܈i controlul periodic al personalului care gestionează
valori materiale.
2.6. Alcătuirea de proceduri, verificarea și aplicarea a acestora.
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3. COMUNICARE SI RELATIONARE
3.1. Asigurarea fluxului informaĠional al compartimentului.
3.2. Raportarea periodică pentru conducerea instituĠiei.
3.3. Asigurarea transparenĠei deciziilor din compartiment.
3.4. EvidenĠa, gestionarea úi arhivarea documentelor.
3.5. Asigurarea transparenĠei privind licitaĠiile sau încredinț ările directe.
3.6. Orice persoană fizică sau juridică, precum şi copilul pot sesiza direcţia generală de asistenţă
socială şi protecţia copilului din judeţul/sectorul de domiciliu să ia măsurile corespunzătoare pentru
a-l proteja împotriva oricăror forme de violenţă, inclusiv violenţă sexuală, vătămare sau de abuz
fizic sau mental, de rele tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenţă.
3.7 Orice persoană care, prin natura profesiei sau ocupaţiei sale, lucrează direct cu un copil şi are
suspiciuni în legătură cu existenţa unei situaţii de abuz sau de neglijare a acestuia este obligată să
sesizeze serviciul public de asistenţă socială sau direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia
copilului în a cărei rază teritorială a fost identificat cazul respectiv.
4. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
4.1. Nivelul  ܈i stadiul propriei pregătiri profesionale.
4.2. Formare profesională ș i dezvoltare în carieră.
4.3. Coordonarea personalului din subordine privind managementul carierei.
4.4. Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul úcolar.
5. CONTRIBUTIA LA DEZVOLTAREA INSTITUTIONALĂ SI LA PROMOVAREA IMAGINII
SCOLII
5.1. Planificarea bugetară prin prisma dezvoltării instituĠionale úi promovarea imaginii
úcolii.
5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanĠii comunităĠii locale privind activitatea
compartimentului.
5.3. Îndeplinirea altor atribuĠii dispuse de úeful ierarhic superior úi/sau directorul care pot
rezulta din necesitatea derulării în bune condiĠii a atribuĠiilor aflate în sfera sa de
responsabilitate.
5.4. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate úi securitate a muncii, de PSI úi
ISU pentru toate tipurile de activităĠi desfăúurate în cadrul unităĠii de învăĠământ.
II. ALTE ATRIBUTII.
În functie de nevoile specifice ale unităĠii de învăĠământ, salariatul este obligat să
îndeplinească úi alte sarcini repartizate de angajator, în condiĠiile legii:

Răspunderea disciplinară:
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage
după sine diminuarea calificativului úi/sau sancĠionarea disciplinară, conform prevederilor legii.
Director,
Prof. DRAGOIU CORINA

Semnătura titularului de luare la cunoútintă:
......................................
Data: 1.09.2017

