DOMENIUL FUNCŢIONAL:
RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE
OBIECTIVE SPECIFICE 2022 – 2023


Respectarea legislaţiei în domeniul financiar contabil în gestionarea

fondurilor publice.


Monitorizarea utilizării fondurilor financiare.



Asigurarea concordanţei alocării resurselor în funcţie de programele de

dezvoltare instituţională.


Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare.



Execuţia bugetului pentru anul financiar.



Achiziţionarea, gestionarea, păstrarea şi arhivarea actelor şi

documentelor şcolare.


Reabilitarea bazei materiale a liceului prin includerea în programele de

activităţi educative formale şi nonformale, activităţi extracurriculare ce
urmăresc educaţia permanentă, a unor programe de promovare a
educaţiei interculturale, care să ofere sprijinul necesar în promovarea
desegregării şcolare şi egalizării şanselor în educaţie.


Asigurarea condiţiilor şi dotarea instituţiei pentru organizarea şi

desfăşurarea procesului educaţional la distanţă şi pentru respectarea
măsurilor de prevenire şi control a infecţiei în contextul situaţiei
epidemiologice.

Indicatorii de performanţă:
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Raportări periodice;



Funcţionalitate şi eficienţă;



Număr de achiziţii si tipul lor;



Date calitative şi cantitative;



Număr de lucrări realizate;



Număr de echipamente achiziţionate;



Respectarea legii;



Buget executat.
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Resurse
umane
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Efectuarea analizei privind
necesarul de reparaţii curente.

Semestrial

Director
Contabil
șef

Situaţii
Raportări

Efectuarea analizei privind stadiul
lucrărilor de reparaţii şi investiţii.

Semestrial

Director
Contabil
șef

Situaţii
Raportări

Elaborarea unui plan privind
asigurarea cu cataloage, registre,
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extrabugetare şi repartizarea lor
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Elaborarea proiectului de buget şi
a proiectului de achiziţii şi dotări
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Proiect de buget

Pregătirea sălilor de clasă în
vederea desfăşurării procesului de
învăţământ în bune condiţii (săli
de clasă, laboratoare, sală de
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manualelor,
listele cu
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manualelor pe
clase şi elevi

Predarea situaţiilor privind
ajutorul material pentru copii
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liceului
Contabil
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Permanent
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Existenţa
materialelor
consumabile

Aprovizionarea cu materiale
consumabile necesare asigurării
igienizării zilnice a spaţiilor în
care se desfăşoară activităţi.

Profesori
diriginţi

Control şi
evaluare

Comunicare şi
motivare

Urmarirea alocării
fondurilor
extrabugetare dupa
priorităţi in scopul
asigurării
condiţiilor materiale
necesare.

Conform
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specifică

Stimularea materială
conform legislaţiei în
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didactice care sunt
implicaţi în programe.
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Asigurarea participării
la cursuri de
management financiar şi
alte perfectionări în
domeniu pentru
personalul nedidactic şi
didactic auxiliar.

Negocierea favorabilă a
contractelor de
sponsorizare şi
obţinerea fondurilor
extrabugetare.

Argumentarea utilizării
fondurilor astfel încât
să se evite crearea unor
conflicte la nivelul
instituţiei.
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