
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 86 

INTRAREA RECONSTRUCȚIEI NR. 6A 

SECTOR 3, BUCUREȘTI                                                               

TEL. / FAX : 0314250608          
Nr.3664/24.10.2022 

                               
ANUNȚ 

 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 86  ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA PE 

PERIOADĂ NEDETERMINATĂ A FUNCȚIEI DE CONDUCERE CONTRACTUAL 

VACANTE DE  SECRETAR  ŞEF - POST DIDACTIC– AUXILIAR ( 1 post).  

 

Concursul constă în 3 etape succesive, care vor fi desfășurate la sediul unității, după cum 

urmează: 

 

a). Selectarea dosarelor de înscriere –08.11.2022  orele 10,00 

b). Proba  scrisă – 15.11.2022  orele 10,00 (punctaj minim 70 puncte- maxim 100 puncte) 

c). Interviul –18.11.2022  orele 10,00 ( punctaj minim 70 puncte - maxim 100 puncte) 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.  

POATE PARTICIPA LA CONCURS PERSOANA CARE ÎNDEPLINEȘTE URMĂTOARELE 

CONDIȚII : 

I)  Condiții generale prevăzute de art 3 Hg 286/2011 modificată prin HG 1027/2014 : 

a) are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba românã, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale; 

d) are capacitate deplinã de exerciţiu; 

e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii, și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs ; 

g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, contra 

statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea 

justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care ar 

face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 

 

 

 

 

II ) Condiții specifice : 



 

a) Studii superioare cu diplomă de licenţă. 

b) Vechime în muncă: minim 5 ani. 

c) Cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale. 

d) Cunoștințe privind încadrarea personalului. 

e) Cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din învățământ: EDUSAL, REVISAL, 

SIIIR. 

f) Cunoștințe de utilizare și operare PC: Windows, Microsoft Oficce Word, Excel, Internet 

Explorer, Acces. 

g) Noțiuni de comunicare în relații publice.  

h) Disponibilitate la timp de lucru prelungit.  

i) Fără sancțiuni disciplinare. 

 

Termenul limită de depunere a  dosarelor  de înscriere la concurs  este de 07.11.2022, ora 12:00.  

Dosarele se depun, în zilele lucrătoare, în intervalul orar: 9:00 – 12:00,  la sediul  unității, din  

Intrarea Reconstructiei Nr. 6A ,  la  compartimentul Secretariat. 

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

post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un 

dosar de concurs care va conține următoarele documente: 

 cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice 

organizatoare ; 

 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz; 

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

unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor 

specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

 carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

 cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

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

6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de 

către unitățile sanitare abilitate; 

 curriculum vitae – model Europass insotit de documente justificative. 

 recomandare de la ultimul loc de muncă. 

  alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 

 

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

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 



În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente 

penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a 

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 

desfășurării primei probe a concursului. 

Copia actului de identitate ( copie certificate de nastere, copie certificate de casatorie , dupa caz) 

copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă 

vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 

 

CALENDAR CONCURS : 

ETAPĂ CONCURS 

 

DATA ORA 

DEPUNERE DOSARE DE 

CONCURS 

25.10.2022- 07.11.2022 

( în zilele lucrătoare *) 

9:00 –12: 00 

EVALUAREA 

DOSARELOR DE 

CONCURS 

08.11.2022 10:00 

AFIŞAREA 

REZULTATELOR 

08.11.2022 16 :00 

DEPUNEREA 

CONTESTAŢIILOR 

09.11.2022 9:00 -14:00 

AFIŞARE REZULTATE 

CONTESTAŢII 

10.11.2022 14 :00 

PROBA SCRISĂ 15.11.2022 10 :00 

AFIŞARE REZULTATE 15.11.2022 17:00 

DEPUNERE CONTESTAŢII 16.11.2022 9:00 – 14:00 

AFIŞARE REZULTATE 

CONTESTAŢII 

17.11.2022 14 00 

INTERVIU 18.11.2022 10:00  

AFIŞARE REZULTATE 18.11.2022 17:00 

DEPUNERE CONTESTAŢII 21.11.2022 9:00-14:00 

AFIŞARE REZULTATE 

CONTESTATII 

22.11.2022 14: 00 

AFIŞARE REZULTATE 

FINALE 

22.11.2022 17:00 

 

 

NOTĂ* : durata probei scrise este de 2 ore. durata interviului este de 30 minute. 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1. Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare ;  



2. OME nr. 4183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

3. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;  

4. Legea cadru 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

5. Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, 

înregistrat la M.M.P.S.-D.D.S. sub nr. 651 din data de 28.04.2021, 

6. concedii 

7. H.G.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

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

trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

8. H.G.905/2017 privind Registrul general de evidenţă al salariaţilor REVISAL, cu modificările 

şi completările ulterioare ; 

9. OMENCS nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi 

al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi 

completările ulterioare ;  

10. Legea Nr. 272/2004 republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

11.. OME nr. 5379/2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar;  

12. Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 

13. Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale, republicată, 

14. Legea   Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

cu modificările şi completările ulterioare ; 

15. OMECTS nr. 6143 / 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii 

personalului didactic şi didactic auxiliar, cu modificările şi completările ulterioare ; 

16. OMECTS nr.3860/2011 privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a 

performanțelor profesionale. 

 

 

TEMATICA PENTRU CONCURS: 

1. Organizarea şi funcţionarea sistemului de învățământ preuniversitar;  

2. Încadrarea, salarizarea, evaluarea  personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic din 

învățământul preuniversitar;  

       4. Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă, 

5. Actele de studii – tipuri, condiții de eliberare, modul de completare;  

6. Documentele școlare;  

7. Acordarea burselor școlare și a altor ajutoare sociale pentru elevi;  

8. Arhivarea și circuitul documentelor;  

9. Întocmirea și gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR; 

10. Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

 

 



Relații suplimentare se pot obține la sediul unității din Intrarea Reconstrucției Nr. 6A , Sector 3, 

Serviciul Secretariat, tel.: 0314250608 între orele 9,00-12,00, în zilele lucrătoare. 

 

 
Atribuții specifice postului conf fișei - cadru anexă la OMECTS 6143/2011cu modificările și 

completările ulterioare: 

I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

Relatii profesionale 

 a) de subordonare: DIRECTOR, DIRECTOR ADJUNCT 

 b) de colaborare: CU PARINTII, COMUNITATEA LOCALA, INSPECTORATUL 

SCOLAR DE SECTOR SAU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI; 

 c) de reprezentare/delegat: LA DECIZIA DIRECTORULUI ŞCOLII 

SPECIFICATIILE POSTULUI 

 NIVEL DE STUDII: superioare 

 CUNOŞTINŢE  NECESARE 

 Cunoştinţe de legislaţie 

 Proceduri de specialitate 

 Utilizare programe IT de secretariat 

 Cunoştinţe operare MS Office (Excel, Word, etc.) 

OBLIGAŢII GENERALE 

 obligaţia de a îndeplini sarcinile de serviciu; 

 obligaţia de a respecta disciplina muncii; 

 obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, ROF si în contractul 

individual de munca; 

 obligaţia de fidelitate faţă de angajator in executarea atribuţiilor de serviciu; 

 obligaţia de a respecta masurile de securitate si sănătate a muncii in unitate; 

 obligaţia de a respecta secretul de serviciu. 

 

 

 

 

I.  ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 



1.PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR 

1.1.Respectarea planurilor manageriale ale şcolii. 

- Elaborarea planului managerial al compartimentului secretariat , pe baza activității 

școlare anuale, al specificului unității și în concordanță cu documentele manageriale ale 

unității  

- asigurarea interfeței dintre școală și beneficiari ( elev/părinte/profesor). 

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

- asigură funcţionarea secretariatului pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de  

învăţământ şi pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director 

în baza hotărârii CA 

1.3. Realizarea  planificării calendaristice  a compartimentului. 

 - întocmeşte lunar activitatea compartimentului secretariat vizând toate situaţiile şi statisticile 

care trebuie predate; 

- gestionează riscurile pentru activitatea de secretariat; 

-    realizează un plan de lucru săptămânal 

1.4.Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare. 

- se îngrijeşte de procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară     ( legi, ordine, 

decrete, instrucţiuni, metodologii 

- aplică corect legislația în vigoare privind încadrarea, salarizarea personalului, mobilitatea 

personalului etc. 

- răspunde de aplicarea corectă a legislatiei  în vigoare privind mobilitatea elevilor 

1.5.Folosirea tehnologiei informatice în proiectare. 

- utilizează produsele software din dotarea unităţii pentru proiectarea/ realizarea activității 

compartimentului;; 

- întocmeşte diverse situaţii necesare procesului instructiv educativ şi activităţilor de secretariat. 

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 

2.1.Organizarea documentelor oficiale. 

- întocmeşte şi transmite la termenele stabilite, situaţiile statistice şcolare şi statele  pentru salarii; 

- intocmesșe  complet statul de personal ; 

- întocmeşte împreună cu admnistratorul finaciar  statul de plată pentru personalul şcolii; 

- întocmește proiectul de încadrare pentru personalul didactic,  statul de personal pentru 

personalul didactic-auxiliar si nedidactic şi statul de funcţii; 



- verifică activitatea personalului din subordine, modul de realizare al sarcinilor si 

contrasemnează documentele întocmite de către aceștia; 

-redactează documentele necesare pentru angajarea în muncă ( decizii, contracte de munca, fișe 

post etc); 

- răspunde de realizarea corespondenţei conform legislatiei în vigoare 

2.2. Asigură ordonarea şi arhivarea documentelor unităţii. 

-verifică modul de  arhivare al documentelor; 

- selectează documentele secretariatul care trebuie arhivate, potrivit legislației în vigoare și le 

predă persoanei responsabile cu arhiva; 

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

didactic auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a 

datelor în programele de salarizare şi REVISAL. 

-întocmește  și  actualizează dosarele de personal ale angajaţilor; 

-ține evidenţa personalului didactic, didactic-auxliar  şi nedidactic (zile prezență, concedii, învoiri 

etc); 

- răspunde asupra exactităţii datelor înscrise în programul de salarizare EDUSAL  şi in REVISAL 

și de trasmiterea la timp a acestora către ISMB , pentru avizare si respectiv, ITM; 

- ține evidenţa privind toate modificările  salarizării, treptele, gradaţiile, gradele, pe baza 

criteriilor  emise de directorul unităţii de învăţământ; 

- întocmește documentele de personal ( adeverinţe/copii etc.) pentru angajaţii unităţii, la 

solicitarea acestora aprobată de director şi în termenul stabilit o dată cu aprobarea. 

- întocmește dosarele de pensionare; 

- înscrie în fişele de încadrare anuale ale unităţii şcolare, gradul didactic, datele privind vechimea, 

salariul şi statutul de încadrare(titular, suplinitor, detaşat) 

2.4.Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor. 

- răspunde de procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii; 

- completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă şi se ocupă de arhivarea documentelor 

şcolare; 

- completează situaţiile statistice ale elevilor şi claselor la începutul anul şcolar şi la sfârşitul 

anului pe baza datelor înregistrate în procesul verbal al consiliului profesoral; 

-răspunde de  actualizarea permanentă a registrului de evidenţă şi înscriere a elevilor; 

- completează actele de studii ale absolvenţilor ( certificatele de echivalare) 



- întocmeşte dosarele pentru elevii înscrişi la evaluarea naţională şi le pune la dispoziţia comisiei, 

după ce au fost verificate şi aprobate de directorul unităţii şcolare; 

- se ocupă de pregătirea pentru buna desfăşurare a admiterii la liceu. 

2.5. Alcătuirea de proceduri. 

- elaborează proceduri operaţionale pentru compartimentul secretariat; 

- ţine evidenţa procedurilor operaţionale; 

2.6. ASIGURĂ RESPECTAREA LEGISLAŢIEI LA NIVELUL UNITĂŢII DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT. 

1. Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificările și completările 

ulterioare; 

2. Cunoaşterea şi aplicarea ROFUIP si Regulamentul actelor de studii;  

3. Cunoaşterea şi aplicarea regulamentului intern si ROF; 

4. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei referitoare la salarizarea personalului din învăţământ; 

5. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei la perfecţionarea personalului didactic; 

6. Elaborează proceduri operaţionale pentru activitățile compartimentului secretariat etc. 

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 

3.1. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului. 

- afişează la avizierul unităţii de învăţământ toate modificările legislative apărute şi metodologiile 

aplicării legii educaţiei.   

3.2.Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei. 

- raportează periodic conducerii unităţii de învăţământ toate modificările legislative apărute şi 

metodologiile aplicării legii educaţiei 

3.3.Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment. 

- toate situaţiile şi statisticile solicitate compartimentului secretariat sunt vizate şi aprobate de 

către conducătorul instituţiei 

3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor. 

- păstrează securitatea documentelor de secretariat, a diplomelor, certificatelor completate sau 

necompletate, registrelor matricole. 

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

- managementul activităţilor de secretariat 

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 

4.1.Nivelul şi stadiul propriei pregătiri profesionale. 



- obiectivitate în autoevaluare şi identificarea necesarului de autoinstruire, în funcţie de dinamica 

informaţiei în domeniu. 

4.2.Formare profesionala şi dezvoltare în carieră. 

- identificarea surselor de informare, programarea studiului individual, astfel încât să acopere 

nevoile de dezvoltare, personale şi ale sistemului. 

- manifestă interes pentru nou şi consecvenţă în procesul de autoinstruire privind sarcinile 

postului 

4.3. Participarea permanentă la instruirile organizate de Inspectoratul Şcolar. 

-participă permanent la instruirile organizate de Inspectoratul Şcolar şi întocmeşte situaţiile 

solicitate de acesta 

5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI PROMOVAREA 

IMAGINII ŞCOLII 

5.1. Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi 

promovarea imaginii şcolii. 

- se preocupă permanent de perfecţionarea şi îmbunătăţirea pregătirii profesionale, în vederea 

aplicării corecte şi complete alegislatiei privind organizarea si functionarea unitatilor de 

invatamant preuniversitar şi a promovării imaginii şcolii. 

5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind 

activitatea compartimentului. 

- asigură legătura cu comunitatea locală în vederea unei bune relaţionări a şcolii cu aceasta. 

5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul care pot 

rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de 

responsabilitate. 

- în funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăyământ, salariatul se obligă să îndeplinească şi 

alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii. 

5.4. Respectarea normelor, ROF, RI, Cod etic ,procedurilor de sănătate şi securitate a 

muncii şi de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de 

învăţământ. 

- se documentează, participă la instruiri şi respectă normele de securitate şi sănătate în muncă  

 

6. CONDUITA PROFESIONALĂ 

 

6.1. Manifestarea atitudinii morale si civice (limbaj, tinută, respect, comportament). 



1. Utilizarea unui limbaj civilizat, politicos în totalitatea relatiilor interumane, 

eliminarea limbajului vulgar, a calomniei şi denigrării altora; 

2. Prezentarea la serviciu într-o ţinută decentă;   

3. Respectarea şefilor, a colegilor, a subalternilor, a persoanelor din afara unităţii, a 

elevilor; 

4. Comportamentul la locul de muncă să fie unul civilizat punând pe primul loc relatiile 

interumane, armonia grupului, munca în echipa şi randamentul muncii. 

6.2. Respectarea si promovarea deontologiei profesionale. 

1. Profesionalismul, stăpânirea domeniului în care desfăşoară activitate; 

2. Munca tenace, eforturi sustinute, perseverenta si implicare directă în activităţile pe le 

are în atribuţiile de serviciu; 

3. Manifestarea spiritului de echipă (actiunea gândită şi înfăptuită în comun, coeziunea 

şi întrajutorarea colegilor în realizarea activităţii); 

4. Asumarea responsabilitătii personale în soluţionarea sarcinilor ce revin; 

7. RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI: 

7.1.Legat de activităţile specifice, răspunde de: 

1. Calitatea şi corectitudinea activităţii de secretariat 

2. Întocmirea corectă şi la timp a raportărilor lunare, trimestriale şi anuale; 

3. Îndeplinirea la timp şi întocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de 

ordonatorul de credite; 

4. Calitatea raportărilor şi a informărilor; 

5. Reprezentarea instituţiei publice la întâlniri ce au ca obiect cu precădere problemele 

de secretariat; 

7.2. LEGAT DE FUNCŢIILE MANAGERIALE, RĂSPUNDE DE: 

1. Coordonarea eficientă a personalului din subordine şi respectarea de către acesta a 

reglementărilor interne 

2. Utilarea corespunzătoare a subordonaţilor cu resursele necesare 

3. Calitatea pregătirii profesionale a angajaţilor din subordine 

 

 

7.3. LEGAT DE DISCIPLINA MUNCII, RĂSPUNDE DE: 

1. îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate;  



2. păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de unitatea de 

învățământ; 

3. utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul instituţiei de învățământ; 

4. respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru privitoare la 

compartimentul pe care îl conduce ;  

5. adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele 

unității de învățământ; 

6. se implică în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează unitatea de 

învățământ; 

7.4. AUTORITATEA  POSTULUI: 

1. Decide asupra modului de întocmire a lucrărilor de secretariat; 

2. Semnează corespondenţa departamentului pe probleme de specialitate; 

3. Semnează spre verificare toate documentele care necesită semnătura secretarului; 

4. Solicită documentaţie de specialitate şi consultanţă în domeniul compartimentului 

secretariat. 

5. Utilizează echipamente/consumabile/materiale şi calculatorul puse la dispoziţie de 

instituţie; 

6. Stabileşte prioritatea executării sarcinilor pentru personalul din subordine; 

7. Stabileşte măsuri de eficientizarea activităţii personalului din subordine; 

8. În vederea implementării Sistemului Informatic Integrat al învăţământului din Romania 

la nivelul unităţii şcolare are atribuţii privind: Planul de şcolarizare; Reteaua scolara, 

Resursele  material, Managementul unităţilor de învăţământ; Înscrierea la grădinite; Inscrierea in 

invatamanul primar; Datele financiare; Managementul elevului; Programele sociale; Comunicare  

Datele statistice. 

  


