
FIŞA POSTULUI 
Denumirea instituţiei de învăţământ:   Liceul Tehnologic „Kós Károly” 
Compartimentul:                                   Didactic-auxiliar 
Denumirea postului:                              SECRETAR I (ŞEF) 
Nivelul postului:                                    de execuţie 
Punctajul postului:     a) minim: 
                                   b) maxim: 
                                   c) mediu:                             
Ocupantul postului:                                                         
Norma de activitate:  1 normă 
Program de lucru:     8 ore / zi, săptămână normală de lucru 

 
1. CERINŢE: 

    a) studii: superior scurtă durată 
b) vechime: 3 ani vechime 
c) alte cerinţe: fără antecedente penale 
2. RELAŢII: 
a. ierarhice: subordonat directorului, directorului adjunct  
b. funcţionale: cu tot personalul unităţii 
c. de colaborare: contabilitate 
d. de reprezentare: 
3. ATRIBUŢII, SARCINI: 
1. Întocmeşte lucrările de secretariat privind începerea şi terminarea anului şcolar şi a 

semestrelor; 
2. Se ocupă cu înscrierea elevilor în clasele începătoare (clasa a IX-a de liceu zi și seral, școala 

profesională, postliceal); 
3. Completează orice statistică în legătură cu admiterea în clasele începătoare; 
4. Se îngrijeşte de procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară (decrete, 

hotărîri, ordine, regulamente, instrucţiuni); 
5. Studiază şi aplică actele normative; 
6. Este responsabil cu evidenţa personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic; 
7. Răspunde de completarea şi păstrarea dosarelor cadrelor didactice, personalului didactic 

auxiliar şi personalului nedidactic;     
8. Ţine la zi dosarele personale ale cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi 

personalului nedidactic; 
9. Ţine la zi evidenţa încadrărilor lunare, pentru fiecare cadru didactic plătit cu PCO; 
10. Verifică dosarele de angajare pentru profesorii suplinitori; 
11. Completează contractele individuale de muncă pentru cadrele didactice după dispoziţii de 

numire, suplinire eliberate de ISJ HR, pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic; 
12. Întocmeşte deciziile de incadrare, de schimbare a funcţiilor, a retribuţiilor, a desfacerii 

contractului de muncă; întocmește acte adiționale la contractul individual de muncă după orice 
schimbare; 

13. Întocmeşte şi ţine evidenţa registrului general de evidenţă, REVISAL; 
14. Operează imediat şi cu exactitate-în Registru general de evidență a salariaților, în REVISAL-, 

toate modificările privind salarizarea, gradele, treptele, gradaţiile şi celelalte date prevăzute în 
normativele de completare a acestor documente: (spor neuropsihic, fidelitate, gradaţii de merit, 



indemnizație de conducere, dirigenţie, control financiar preventiv, spor de noapte, de vechime 
); 

15. Întocmeşte statele de personal pentru: personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi 
personalul nedidactic în programul EDUSAL; 

16. Întocmeşte fişa de incadrare a personalului didactic, personalului didactic auxiliar, 
personalului nedidactic pentru anul școlar următor – proiect de incadrare; 

17. Întocmeşte, la începutul anului şcolar şi ori de cîte ori solicită I.Ş.J. normarea personalului 
didactic în normă şi pentru plata cu ora, inclusiv constituirea posturilor vacante; 

18. Verifică dosarele cadrelor didactice care se înscriu la examenele pentru obţinerea gradelor 
didactice: definitiv, gradul II şi gradul I; 

19. Întocmeşte adeverințe, propuneri privind gradaţiile de merit pentru cadrele didactice; 
20. Ţine evidenţa privind evaluarea personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi transmite 

în scris calificativele anuale; 
21. Ţine evidenţa concediilor de odihnă; 
22. Întocmeşte statele de plată, calcularea ajutorului de boală, separat pe venituri din bugetul de 

stat, bugetul republican şi separat pe venituri proprii; 
23. Întocmeşte şi depune declaraţia D112 on-line după statul de plată până la data de 25 în fiecare 

lună; 
24. Depune solicitarea sumei de recuperat de la Fondul național unic de asigurări sociale de 

sănătate pentru concedii și indemnizații în lunile calculate conform programul REVISAL și 
depunerea certificatelor de concediu medical; 

25. Întocmește situația statistică semestrială în ianuarie și iulie despre numărul posturilor ocupate 
și fonduri de salar folosite împreună cu contabila șefă pentru Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Harghita; 

26. Completează diferite statistici semestriale în legătură cu posturi împreună cu contabila şefă; 
27. Înregistrează corespondenţa în registrul de intrare-ieşire și împarte pentru compartimentele 

corespunzătoare; 
28. Răspunde de folosirea ştampilei unităţii pe documentele semnate de directori; 
29. Răspunde de arhiva şcolii; 
30. Păstrează securitatea documentelor de secretariat, diplomelor, cartificatelor completate sau 

necompletate, registrelor matricole; 
31. Răspunde de securitatea şi conservarea arhivei şcolare, în conformitate cu legislaţia în vigoare: 

ţine evidenţa, selecţionează, păstrează şi depune documentele şcolare la Arhivele Naţionale, 
după expirarea termenelor de păstrare; 

32. Gestionează voucherele de vacanță, prin: primirea de la unitatea emitentă, predarea către 
beneficiari pe bază de tabel nominal și semnătură de primire, primirea de la beneficiari 
voucherele neutilizate, întocmirea tabelelor, predarea documentele justificative la 
compartimentul contabilitate. 

33. Întocmește și trimite on-line borderourile de alimentare carduri către bănci după statul de plată. 
4.   LIMITE DE COMPETENŢĂ: 
5. RESPONSABILITĂŢI: respectă Regulamentul intern, răspunde de executarea la timp a 

sarcinilor prevăzute. 
         


