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Nr.7175/23.11.2020 

 

Lista categoriilor de documente produse sau gestionate de şcoală  

conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

 

 

Compartimentul SECRETARIAT 

 

1. Adeverinţe elevi şi salariaţi 

2. Registre: intrări-ieşiri, matricole, transferuri, contracte educaţionale, contracte, de înscriere în 

învăţământul primar, Evaluarea Naţională la clasele a VIII-a etc. 

3. Condici de prezenţă 

4. Foi matricole şi diplome 

5. Cataloage şcolare 

6. Statistici 

7. Dosare ale salariaţilor 

8. State de funcţii, de personal, de plată 

9. Concedii medicale 

10. Concedii de odihnă, învoiri 

11. Planuri manageriale 

12. Rapoarte, procese-verbale 

13. Proceduri operaţionale 

14. Dosare şi evidenţe burse şcolare, rechizite şcolare 

15. Fişe de post ale angajaţilor 

16. Contracte de muncă ale salariaţilor 

17. Declaraţii privind norma de bază a cadrelor didactice 

18. Fişe de evaluare a personalului 

19. Fişe fiscale 

20. Edusal, Revisal, SIIIR 

21. Corespondenţa 

 

Compartimentul CONTABILITATE 

 

1. Bugete pe forme de învăţământ şi surse de finanţare  

2. Facturi şi contracte/note de comandă 

3. Ordine de plată şi file CEC 

4. Listări lunare a notelor contabile 

5. Balanţe lunare 
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6. Bilanţul trimestrial 

7. Forexe (urcarea pe platformă a bugetelor, crearea angajamentelor şi recepţiilor) 

8. Referate de necesitate 

9. Declaraţia 112 şi 100 către ANAF 

10. Documentaţia de achiziţie 

11. Inventarierea patrimoniului 

12. Registru numere ordine de plată 

13. Proceduri operaţionale 

 

Compartimentul ADMINISTRATIV 

 

1. Facturiere 

2. Avize de însoţire a mărfii 

3. Chitanţiere 

4. Notă de intrare-recepţie (NIR) şi bonuri de consum 

5. Fişe de magazie 

6. Formulare de decont 

7. Dispoziţii de plată sau de încasare 

8. Ordine de deplasare (delegaţii) 

9. Referate de necesitate 

10. Adrese către colaboratori 

11. Registru de casă 

12. Liste obiecte de inventar şi mijloace fixe 

13. Documentaţia de achiziţie (referat de necesitate, notă pentru valoarea estimată, strategia de 

contractare, baza istorică, atribuiri achiziţii SICAP, dovezi cercetare de piaţă) 

14. Proceduri operaţionale 

15. Procese verbale de recepţie, de execuţie, de constatare 

16. Procese verbale de instruire 

17. Grafic de activitate al personalului nedidactic 

18. Evidenţa cursurilor de formare 

19. Condică de prezenţă 

 

 

CONSILIUL PROFESORAL 

 

1. Tematica şi graficul şedinţelor  

2. Convocatoare  

3. Registrul de procese-verbale  

4. Anexe 
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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE  

 

1. Tematica şi graficul şedinţelor  

2. Convocatoare  

3. Registrul de procese-verbale  

4. Registru de evidenţă a hotărârilor 

4. Anexe 

 

 

COMISII DE LUCRU 

 

1. Convocatoare 

2. Rapoarte şi procese verbale 

3. Grafice 

4. Proceduri operaţionale 

5. Statistici 

6. Chestionare 

 
MANAGEMENT 

 

 

1. Documentele de diagnoză ale unităţii de învăţământ sunt:   

   a) rapoartele anuale ale comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ;   

   b) raportul anual de evaluare internă a calităţii.   

2. Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ realizate pe baza documentelor de diagnoză 

ale perioadei anterioare sunt:   

a) planul de dezvoltare instituţională, 

b) planul managerial (pe an şcolar);   

   c)  programul de dezvoltare a sistemului de control managerial 

3. Documentele manageriale de evidenţă sunt:   

   a) statul de funcţii;   

   b) organigrama unităţii de învăţământ;   

   c) schema orară a unităţii de învăţământ/programul zilnic al unităţii de învăţământ;   

   d) planul de şcolarizare.   
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