
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FIŞA CADRU A POSTULUI 
ADMINISTRATOR PATRIMONIU 

 
 

În temeiul  Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 
temeiul contractului individual de muncă înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu 
numărul........... , se încheie astăzi, ......................, prezenta fişă a postului: 

 
Informații generale privind postul: 

Nivelul postului: Funcție de execuție 
Denumirea postului: ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU 
Specialitatea: ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU 
Gradul/Treapta profesional/profesională: Grad I - S 
Decizia de numire: .................................................. 
Încadrarea: ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU 
Vechimea în specialitate necesară: minim 1 an 
Scopul principal al postului: efectuarea de lucrări necesare pentru aducerea la îndeplinirea 

atribuțiilor și sarcinilor specifice postului. 
 
Condiții specifice pentru ocuparea postului: 

- Studii : Superioare; 
- Studii de specialitate: Economice, finalizate sau în curs de finalizare; 
- Perfecționări: În domeniul economic; 
- Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Obligatorii, la un nivel 

foarte bun; 
- Limbi străine cunoscute (necesitate și grad de cunoaștere): Cunoașterea la un nivel mediu al 

unei limbi de circulație internațională; 
- Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea de analiză și sinteză, realizarea 

obiectivelor, adaptibilitate, aptitudinea de a desfășura activități complexe, capacitatea de a 
rezolva operativ problemele nou apărute, capacitatea de implentare a soluțiilor dispuse, grad 
ridicat de inițiativă și creativitate, capacitate de planificare și de a acționa strategic, capacitatea 
de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite, abilități de comunicare, 
asumarea responsabilității, capacitate de a lucra independent,capacitatea de a lucra în echipă, 
capacitatea de îndrumare, competența în redactare, abilități în utilizarea calculatoarelor și a 
altor echipamente informatice, păstrarea confidențialității, respectul față de lege, corectitudine 
și loialitate față de interesele instituției, conduită în timpul serviciului; 

Cerințe specifice: capacitatea de a lucra sub presiune, în condiții de stres, cunoştinţe de utilizare şi 
operare PC (EXCEL, WORD, Internet); cunoştinţe de utilizare a softurilor specifice activităţii din 
învăţământ: SICAP, SIIIR, programe de gestiune; cunoștințe privind întocmirea și administrarea 
corespondenței oficiale; noțiuni de comunicare în relații publice; cunoștințe de legislație specifică 
locului de muncă și în domeniul SSM și PSI 

 
Relaţii profesionale: 

- Ierarhice de subordonare : director, director adjunct, contabil șef 
- De colaborare : cu personalul didactic, didactic-auxiliar, personalul unităţii de învăţământ; 
- Funcţionale: cu Inspectoratul Şcolar, banca Trezoreriei, cu salariaţii; 
- De reprezentare: a unității școlare. 

 
Doamna/Domnul .................................................................., posesoare/posesor al contractului 

individual de muncă, înregistrat în registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă la 

  



 
nr..........., negociază în condiţiile art. 55 din contractul colectiv de muncă, următoarele atribuţii şi 
sarcini 

Capitolul I. Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând 40 ore/săptămână -  norma de bază, 
stabilite începând cu data de ................................... 
      Programul de lucru:  08,00-16,00 
 

ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 
 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR 
Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă 
1.1 Elaborarea documentelor 

de proiectare a activităţii 
conform specificului 
postului și corelarea 
acestora cu documentele de 
proiectare ale unității de 
învățământ 

Elaborează planul de muncă anual şi semestrial pentru 
compartimentul administrativ în corelaţie cu planul managerial 
al unităţii şi îl aduce la cunoştinţă directorului şi 
subordonaţilor 

1.2 Implicarea în elaborarea 
documentelor de proiectare 
a activității 
compartimentului 
funcțional. 

Rezolvă, cu aprobarea directorului , toate problemele ce revin 
sectorului administrativ-gospodăresc; 
Predă la începutul fiecărui an şcolar, sub inventar, fiecărui 
diriginte sala de clasă cu toate dotările şi materialele didactice 
şi le preia , la sfârşitul anului şcolar , pe bază de proces verbal 
Distribuie materialele de curăţenie şi întreţinere personalului 
din subordine pe baza bonurilor de consum , aprobate de 
director 
Răspunde de buna planificare şi întrebuinţare a materialelor şi 
instalaţiilor pe care le are în subordine 

1.3 Folosirea TIC în activitatea 
de proiectare 

Are abilităţi de operare PC şi le foloseşte în proiectarea 
activităţii  

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

Elaborează împreună cu directorul şcolii grafice de control 
pentru personalul din subordine ; 
Urmăreşte aplicarea şi respectarea  normelor de igienă 
Ia măsurile necesare pentru mobilierul deteriorat 
Ţine evidenţa concediilor de odihnă a personalului subordonat 
şi realizează împreună cu directorul unităţii, evaluarea anuală a 
acestuia 

 
2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR  
Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă 
2.1 Identificarea și aplicarea 

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

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

2.2 Organizarea şi gestionarea 
bazei materiale a unităţii de 
învăţământ 

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



 
2.3 Elaborarea documentaţiei 

necesare , conform 
normelor în vigoare, pentru 
realizarea de achiziţii 
publice în vederea 
dezvoltării bazei tehnico-
materiale a unităţii de 
învăţământ 

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

2.4 Gestionarea inventarului 
mobil şi imobil al unităţii 
de învăţământ în registrul 
de inventar al acesteia şi în 
evidenţele contabile  

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

 
 

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 
 
Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă 
3.1 Relaţionare eficientă cu 

întregul personal al unităţii 
de învăţământ 

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

3.2 Promovarea unui 
comportament asertiv în 
relaţiile cu personalul 
unităţii de învăţământ 

Întreţine relaţii de colaborare cu personalul unităţii de 
învăţământ 
Vine în sprijinul rezolvării situaţiilor conflictuale din şcoală , 
evitând orice dispute cu terţe persoane 

3.3 Dezvoltarea capacității de 
comunicare și relaționare 
în interiorul și în afara 
unității (cu elevii, 
personalul școlii, echipa 
managerială și în cadrul 
comunității) 

Foloseşte un limbaj adecvat, cordial în relaţiile cu factorii 
ierarhici superiori , părinţii şi partenerii economici şi sociali ai 
şcolii. 
Are spirit de cooperare, incluzând solicitudine cu toate 
persoanele cu care vine în contact în unitate 

3.4 Protejarea elevilor 
împotriva abuzurilor, 
neglijenței, exploatării, 
traficului, migrației ilegale, 
rapirii, violentei, 
pornografiei prin internet, 
precum si a oricaror forme 
de violenta, indiferent de 
mediul in care acesta se 
afla. 

În cazul existenței unor suspiciuni asupra unui posibil caz de 
abuz, neglijare sau rele tratamente asupra elevilor, angajații 
instituțiilor publice au obligatia de a sesiza de urgenta directia 
generala de asistenta sociala si protectia copilului. 

 
4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă 
4.1 Identificarea nevoilor 

proprii de dezvoltare 
Manifestă interes pentru dezvoltarea profesională şi personală, 
iniţiativă şi creativitate în activităţile pe care le desfăşoară 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/334903/OBLIGATIA
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/334631/Asistenta_sociala


 
4.2 Participarea la stagii de 

formare/cursuri de 
perfecţionare 

Participă periodic la cursuri de perfecţionare în domeniu, 
arătând disponibilitate în investiţia resurselor umane 

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

Arată competenţă în coordonarea activităţii de curăţenie  şi 
dezinsecţie din unitate  
 

 
5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ  ŞI LA PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 
Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă 
5.1 Promovarea sistemului de 

valori al unităţii la nivelul 
comunităţii 

Contribuie la promovarea imaginii şcolii, împreună cu tot 
personalul şcolii, venind cu idei originale sau popularizând 
investiţiile ce s-au făcut în unitate. 

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

Manifestă interes pentru respectarea în unitate a RI; 
Încurajează disciplina muncii personalului din subordine; 
Evită orice conflict din unitate. 
 

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

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

5.4 Iniţierea şi derularea 
proiectelor şi 
parteneriatelor 

Iniţiază şi elaborează proiecte şi parteneriate cu diferiţi 
parteneri economici şi sociali , urmărind derularea acestora în 
parametrii scopului urmărit.  

5.5 Atragerea de sponsori în 
vederea dezvoltării bazei 
materiale a unităţii 

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

 
6. CONDUITA PROFESIONALĂ 

Nr.crt Elemente de competenţă Indicatori de performanţă 
 
 
6.1 

Manifestarea atitudinii 
morale și civice (limbaj, 
ținută, respect, 
comportament). 

Utilizarea unui limbaj civilizat, politicos în totalitatea 
relațiilor interumane, eliminarea limbajului vulgar, a 
calomniei și denigrării altora  
Prezentarea la serviciu într-o ținută decentă 
Respectarea șefilor, a colegilor, a persoanelor din afara 
unității, a alevilor 
Manifestarea unui comportament adecvat la locul de 
muncă, punând pe primul loc relațiile interumane, 
armonia grupului, munca în echipă și randamentul 
muncii 

6.2 Respectarea și promovarea 
deontologiei profesionale 

Implicarea directă și cu profesionalism în activitățile pe 
care le are în atribuțiunile de serviciu 
Manifestarea spiritului de echipă (acțiunea gândită și 
înfăptuită în comun, coeziunea și întrajutorarea colegilor 
în realizarea activității) 



 
Asumarea responsabilității personale în soluționarea 
sarcinilor de serviciu 

 
II. ALTE ATRIBUŢII: 

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

1. Salariatul are ca atributii aceea de a cunoaste si a respecta cu strictete prevederile Legii securitatii 
si sanatatii in munca nr. 319/2006, Normelor metodologice de aplicare a  prevederilor Legii sanatatii 
si securitatii in munca (H.G. nr. 1425/2006), precum si a Instructiunilor proprii pentru sanatate si 
securitate in munca aferente postului ocupat. De asemenea, este obligat sa cunoasca si sa aplice 
prevederile Ordinului 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor 
in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile, precum si ale 
celorlalte acte normative in domeniul PSI si situatiilor de urgenta. 

2.Salariatul isi desfasoara activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu 
 instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau 
 imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile 
 sau omisiunile sale in timpul procesului de munca. 

 3. In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la alineatul precedent, salariatul are 
 urmatoarele obligatii: 
 a) sa utilizeze corect aparatura/ uneltele, substantele periculoase, mijloacele de lucru; 
 b) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a 
 dispozitivelor de securitate proprii, in special ale aparaturii/ uneltelor, instalatiilor tehnice si sa 
 utilizeze corect aceste dispozitive; 
 c) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre 
 care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea salariaţilor şi 
 elevilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie; 
 d) sa aduca la cunostinta angajatorului accidentele suferite de propria persoana; 
 e) sa coopereze cu angajatorul atat timp cat este necesar pentru a face posibila realizarea oricaror 
 masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia 
 sanatatii si securitatii salariaţilor; 
 f) sa coopereze, atat timp cat este necesar pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de 
 munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau 
 de activitate; 
 g) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca 
 si masurile de aplicare ale acestora; sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatia privind PSI / 
 situatiile de urgenta 
 h) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. 
 
b) Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de directorul unității. 
 
 

III. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ: 
Nu se admite încredinţarea exercitării sarcinilor de serviciu altor persoane, excepţie făcându-

se doar în cazul concediului de boală, cu persoane desemnate de conducerea unităţii. 
 

 Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în  mod necorespunzător atrage 
după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor  legii. 
 
Întocmit de: 
Numele și prenumele: 
Funcția de conducere: 
Semnătura: 



 
Data întocmirii: 
 
Luat de cunoștință de către ocupantul postului 
Numele și prenumele: 
Funcția de conducere: 
Semnătura: 
 
Cotrasemnează: 
Numele și prenumele: 
Funcția: 
Semnătura: 
Data: 
 
                         
                                                                           Lider sindicat, 
                                                                                                                 Karaiosifoglu Natalia 
 

Data: ...............................   Semnătura titularului de luare la cunoştinţă 
………………………………………………… 


