
1 
 

 APROBAT,  
                                                                                                 ............................................  
 
                                                                                         
                                                                                                  

 
FIȘA POSTULUI DE ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU 

(personal didactic auxiliar de execuție) 
 

În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările  şi completările ulterioare, și 
al ROFUIP aprobat prin OMEC 5447/2020, se semnează prezenta fișă a postului de administrator de 
patrimoniu care este anexă a contractului individual de muncă  înregistrat în Registrul general de 
evidență  a salariaților cu numărul. ……. . 
 
Numele  şi prenumele: .......................................  
Specialitatea: ................................. 
Denumirea postului: ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU   
Decizia de numire:  
Încadrarea: ADMINISTRATOR PATRIMONIU 1 NORMA 
Cerințe:  
- studii: studii superioare 
- studii specifice postului :  conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările ulterioare 
- vechimea în această funcţie/pe un post similar –  minimum 1 an 
- competențe digitale (operare pe calculator) 
 
Relații profesionale:   
- ierarhice de subordonare: consiliul de administraţie, director, director adjunct, administrator 
financiar   
- de colaborare: cu personalul didactic şi didactic auxiliar 
- de coordonare a compartimentului administrativ şi a personalului nedidactic   

 
 
ATRIBUȚII  ȘI RESPONSABILITĂȚI 
 

1. PE LINIA PROIECTĂRII  ȘI ORGANIZĂRII ACTIVITĂȚII 
 

1.1. Elaborarea documentelor de organizare și  proiectare a activității compartimentului 
administrativ şi în ce privește celelalte domenii aflate în sfera de responsabilitate stabilite prin prezenta 
fișă sau prin acte de autoritate emise de conducerea şcolii în sarcina administratorului de patrimoniu.  

1.2. Fundamentarea și participarea la întocmirea/actualizarea și realizarea planului anual de achiziții 
al școlii 

1.3. Actualizarea evidențelor operative ale compartimentului administrativ, pe categorii de 
bunuri, pe unități școlare, spații de învățământ, subgestiuni etc., punerea acestora în concordanță cu 
evidențele contabile și  înaintarea către Consiliul de administrație, cu fundamentarea necesară, a 
propunerilor de modificare/completare/actualizare a listelor cuprinzând bunurile care alcătuiesc baza 
didactico-materială a unității cu personalitate juridică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în 
vigoare. 

1.4. Întocmirea proeictului planului de utilizare a terenurilor, a spațiilor temporar disponibile și a 
celorlate bunuri aflate în patrimoniul unității și înaintarea acestuia spre aprobare Consiliului de 
administrație.   

1.5. Stabilirea/transmiterea necesarului și organizarea activității de primire, depozitare/păstrare în 
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condiții corespunzătoare, gestionare și distribuire a produselor de panificație, lactate, fructe etc., a 
rechizitelor oferite gratuit, a manualelor școlare, cu respectarea normelor legale și a procedurilor 
specifice. 

1.6 Organizarea, monitorizarea, controlul și evaluarea activității personalului nedidactic (muncitori 
de întreținere, îngrijitori, șofer, fochist, paznici etc.) 

1.7. Organizarea aplicării planului de pază (de zi și de noapte) și a celorlalte măsuri pentru creșterea 
siguranței în mediul școlar conform legislației incidente, regulamentelor, procedurilor și actelor interne 
de autoritate 
 
2.  PE LINIA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR ȘI A EXERCITĂRII ATRIBUȚIILOR 
 

2.1. Exercitarea atribuţiilor stabilite în sarcina compartimentului administrativ al UPJ prin 
ROFUIP aprobat  de OMEC nr. 5447/ 2020, respectiv: 
a) Preluarea și gestionarea conform normelor legale în vigoare a bunurilor care alcătuiesc baza 
didactico-materială a unității cu personalitate juridică  
b) Întocmirea documentațiilor și realizarea reparaţiilor, care sunt în sarcina unităţii, şi a lucrărilor de 
întreţinere, 
igienizare, curăţenie şi gospodărire a unităţii de învăţământ; 
c) Întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didacticomateriale; 
d) Pregătirea documentațiilor și realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor sanitare de 
funcţionare, de securitate la incendiu, de SSM etc. pentru toate locațiile și clădirile unităţii de 
învăţământ; 
e) Recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, prin comisia constituită la nivelul 
unității de învățământ; 
f) Înregistrarea modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea 
bunurilor din gestiune, prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului financiar și fundamentarea 
aprobării de către CA a actualizării inventariilor pe fiecare categorie de bunuri; 
g) Evidenţa și justificarea consumului de materiale; 
h) Punerea în aplicare a măsurilor stabilite prin legislația în domeniu, de către autoritățile competente 
și/sau de către conducerea unităţii de învăţământ privind sănătatea şi securitatea în muncă, situaţiile 
de urgenţă sau P.S.I., siguranța în mediul școlar etc.; 
i) Întocmirea proiectului anual de achiziţii şi a documentaţiilor de atribuire a 
contractelor; 
j) Orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, 
hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 

2.2. Elaborarea documentației necesare pentru realizarea de achiziții publice în vederea 
dezvoltării bazei tehnico-materiale a unității de învățământ, conform legislației în vigoare.  

2.3. Întocmirea și actualizarea evidențelor tehnice și operative privind bunurile care se află în 
administrarea sau în proprietatea școlii și punerea acestora în concordanță cu evidențele contabile ale 
unității 

2.4. Asigurarea integrității, a păstrării în bune condiții, a pazei și a utilizării eficiente  a 
bunurilor școlii. 

2.5. Recuperarea/remedierea pagubelor materiale, de orice fel, ca urmare a distrugerii, 
pierderii, sustragerii, înstrăinării sau însușirii fără drept a bunurilor aflate în patrimoniul școlii 

2.6. Exercită următoarele atribuții operaționalizate: 
 cunoașterea și respectarea/aplicarea prevederilor Legii educației naționale nr.1/2011, a actelor 

normative subsecvente precum și a legislaíei generale care reglementeaza activitatea privind 
dobândirea, administrarea, inventarierea și gestionarea bunurilor (Legea contabilității, Legea 
finanțelor publice locale, Codul administrativ, legislația privind achizițiile publice, legislația 
privind serviciile publice pentru administrarea bunurilor, legislația de bază în domeniile 
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SSM, SU, siguranței în mediul școlar, sănătății etc.)  
 face din parte din compartimentul de achizitii publice si participă la întocmirea 

documentatiilor si parcurgerea procedurilor de atribuire a contractelor, asigurând împreună cu 
administratorul financiar definitivarea, păstrarea și arhivarea dosarelor pentru fiecare achizitie 
de produse, servicii sau lucrări, în conditiile legii; 

 actualizează în permanentă, împreună cu administratorul financiar listele cuprinzând bunurile 
care formează baza dactico-materială a unitătii, operând numai acele modificări care au fost 
aprobate de către consiliul de administratie, la propunerea directorului adjunct, vizate pentru 
control financiar preventiv în conditiile legii; 

 completează în SIIR datele privind baza didactico-materială și activitatea compartimentului 
administrativ de la nivelul upj, conform instrucțiunilor și procedurilor în materie 

 Întocmește și transmite comenzile/solicitările/rapoartele/situațiile statistice etc. solicitate de 
către autorități/instituții etc. și rezolvă corespondența cu privire la baza didactico-materială a 
școlii și la celelalte domenii din sfera de competență 

 tine evidenta pe subgestiuni a bunurilor, înregistrează orice miscare a acestora în cadrul 
unitătii pe bază de acte aprobate de către conducerea scolii si luate în evidentă de către 
administratorul financiar; 

 gestionează materialele de curătenie si celelalte consumabile pe care le distribuie pe baza 
repartitiei aprobate de catre directorul adjunct,  prezentând documentele justificative ale 
consumurilor pentru a fi operate în contabilitate; 

 verifică modul în care sunt utilizate si justificate consumurile materiale, informând directorul 
adjunct asupra neregulilor constatate; 

 întocmeste fise pentru fiecare obiect de inventar sau mijloc fix; 
 întocmeste fise cu materialele aprovizionate și distribuite pentru consum ; 
  gestioneaza baza materiala a unitatii de învatamânt preuniversitar și propune 

constituirea/actualizarea subgestiunilor; 
  coordoneaza activitatea personalului tehnic si administrativ, de întretinere si curatenie, pază 

etc.; 
  Întocmeste/actualizaează fisele postului pentru personalul din subordine si le prezinta 

directorului adjunct spre aprobare; 
  întocmeste proiectul programului anual de achizitii cu privire la capitolul bunuri si 

servicii si documentatiile de atribuire a contractelor împreuna cu compartimentul de achizitii 
publice; 

  face parte din comisia de receptie a bunurilor, serviciilor si lucrarilor constituita la nivelul 
unitatii; 

  întocmeste fisele de magazie si tine evidenta consumurilor de materiale aprobate de factorii 
de conducere, cu justificarile corespunzatoare; 

  supravegheaza realizarea reparatiilor si a lucrarilor de întretinere, igienizare, gospodarire; 
  asigură respectarea legislației în materie și pune în aplicare masurile stabilite de catre 

conducerea unitatii, pe linia siguranței în mediul școlar, a securitatii si sanatatii în munca, a 
situatiilor de urgenta si P.S.I, a aplicării actelor de autoritate pentru prevenirea infectării 
elevilor sau a altor persoane cu SARS CoV 2 .; 

  realizeaza demersurile necesare obtinerii autorizatiilor sanitare de functionare, de securitate 
la incendiu, SSM etc. ale institutiei; 

 Asigura integritatea și întretinerea terenurilor, cladirilor si a tuturor componentelor bazei 
didactico-materiale; 

 Ține evidența și solicită în scris efectuarea verificării centralelor termice, instalațiilor 
electrice, sanitare, de distribuire a gazelor naturale, de desfumare etc. și asigură analiza 
probelor de apă, deratizarea, dezinfecția și îndeplinirea condițiilor igienico-sanitare conform 
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normelor tehnice și legale incidente 
 întocmeste documentatia pentru organizarea licitatiilor si monitorizeaza executia contractelor 

de închiriere, arendă, comodat etc. încheiate de scoala cu persoane fizice sau juridice; 
 înregistreaza, pe baza aprobarii factorilor competenti, modificarile produse cu privire la 

existenta, utilizarea si miscarea bunurilor si prezinta actele corespunzatoare compartimentului 
financiar-contabil pentru a fi operate în evidentele si situatiile contabile; 

 propune conducerii unitatii de învatamânt preuniversitar calificativele anuale ale personalului 
din subordine, masuri de stimulare sau sanctiuni disciplinare; 

 solicita emiterea/adoptarea hotarârilor care vizeaza administrarea în conditii de legalitate si 
eficienta a patrimoniului, organizarea activitatii, drepturile si obligatiile angajatilor din 
compartimentul administrativ; 

 Îndeplinește atribuțiile de responsabil cu manualele școlare la nivelul upj, ținând evidența, 
întocmind cu sprijinul informaticianului comenzile solicitate de ISJ, ridicând manualele 
repartizate prin magazia ISJ cu sprijinul șoferului de pe microbuz, distribuindu-le, 
recuperându-le pe/de la clase prin intermediul învățătorilor/diriginților, cu sprijinul doamnei 
bibliotecare. 

 prezinta rapoarte semestriale și un raport anual privind activitatea compartimentului 
administrativ pe linia asigurarii integritatii si a utilizarii eficiente a patrimoniului unitatii de 
învatamânt preuniversitar, raport ce va fi supus validarii consiliului de administratie, odata cu 
rezultatele inventarierii anuale. 

 duce la îndeplinire  măsurile/sarcinile stabilite prin ordine, adrese, notificări ale MECTS sau 
prin decizii/adrese ale ISJ Iași;  

 îndeplineste  sarcinile prin care se asigură îndeplinirea criteriilor și standardelor de evaluarea 
și asigurarea calității în educație care privesc domeniile de activitate de care răspunde prin 
fișa postului și prin actele interne de autoritate; 

 respectă Codul de etică profesională; 
 respectă/aplică regulamentul intern și asigură aplicarea  tuturor actelor și normelor prin care 

se stabilește ordinea juridică internă  a instituției, inclusiv a procedurilor aplicabile la nivelul 
acesteia, în sfera de competență; 

 aplică/respectă normele privind: 
- securitatea și sănătatea în muncă a personalului; 
- situațiile de urgență inclusiv apărarea împotriva incendiilor; 

 Îndeplinește atribuțiile care îi revin în calitate de membru al comisiilor/colectivelor de lucru 
constituite prin acte administrative ale conducerii deliberative sau executive ale școlii, în 
condițiile legii. 

 Exercită atribuțiile de casier al unității cu personalitate juridică, în condițiile legii 
 Duce la îndeplinire/asigură respectarea sarcinilor specifice stabilite prin legislația în vigoare, 

Regulamentul (intern) de organizare și funcționare al Școlii Gimnaziale Lețcani, prin  hotărâri 
ale Consiliului de administrație, decizii ale directorului, note de serviciu ale 
directorului/directorului adjunct sau ale coordonatorilor structurilor arondate, care se includ 
în prezenta fișă a postului fără alte formalități, de la data comunicării acestora. 
 

3. COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE   
 

3.1. Promovarea în cadrul compartimentelor pe care le coordonează sau al celor din care face 
parte a cooperării, colaborării și a convergenței acțiunilor pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor 
și atingerea obiectivelor comune.  

3.2. Conceperea și implementarea unui sistem eficient de comunicare în cadrul 
compartimentului, în relațiile cu factorii de conducere, cu personalul didactic sau didactic auxiliar și 
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cu autoritățile/instituțiile cu activitate în domeniile de competență. 
3.3.Utilizarea mijloacelor electronice de comunicare  

 
4. MANAGEMENTUL CARIEREI  ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE   

 
4.1.  Identificarea nevoilor proprii și ale personalului nedidactic pe linia dezvoltării profesionale 

și înscrierea/. participarea la stagii de formare/cursuri de perfecționare etc. 
4.3.  Aplicarea  în  activitatea  curentă  a cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite prin 

formare continuă/perfecționare.  
 
     5. CONTRIBUȚII  LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA 
IMAGINII 
          UNITĂȚII ȘCOLARE 

 
5.1. Promovarea sistemului de valori al unității la nivelul comunității. 
5.2. Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire  și respectare a normelor prin 

care este stabilită ordinea juridică internă a unității 
5.3. Implicarea în fundamentarea actelor interne de autoritate și a documentelor de proiectare 

privind dezvoltarea și modernizarea bazei didactico-materiale a unității.  
5.4. Inițierea  și derularea proiectelor și parteneriatelor care vizează rezolvarea unor problrme 

ale școlii care țin de sfera de competență a angajatului.  
5.5. Identificarea unor surse de venituri proprii și folosirea acestora în vederea dezvoltării 

bazei materiale a unității. 
 

 
Răspunderea disciplinară: 
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

răspunderea  disciplinară, civilă, patrimonială sau penală conform prevederilor legii.    
 

Prezenta fişǎ devine, la data semnǎrii de cǎtre angajat, anexǎ la contractul individual de 
muncǎ. 
 
 
 
 
 
          Întocmit,                                                             Semnătura titularului de luare la cunoștinţă : 
 
...............................................                                                                                   ..................... 


