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PRoIECT DE uorAnAnp
privind aprobarea Contractului cadru de management administrativ -financiar, ce se va

incheia intre Primarul Municipiului Motru ;i directorii uniti{iilor de invi{Imf,nt
preuniversitar de stat din Municipiul Motru

PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU EC. MOREGA COSTBL COSMIN,

Avhnd tn vedere:
. Prevederile art. 106 din Legea nr. 112011 Legea educaliei nalionale, cu modificirile ;i completlrile

ulterioare;
o Prevederile art. 24 alin.6 din Ordinul Ministerului Educafiei Nafionale nr. 4597l202lpentru

apobarea Metodologiei privind organizarea gi desfi;urarea concusului pentru ocuparea func{iilor

de director ;i director adjunctdin unitAflle de invS{dmdnt preuniversitar de stat;

. Prevederile art. 129 alin. I , alin. 2 lit.d), alin.(7) lit.a) . art. 139 alin.(3) lit. h), art.154 alin.(l) 9i

art. 196 alin.(l) lit.a) din O.U.G.nr. 5712019 privind Codul administrativ;, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;
o Prevederile Legii nr.2412000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor

normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
o Referatul de aprobare;
o Raportul de specialitate.

in temeiul art.136, alin.l din O.U.G.nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificlrile;i
completirile ulterioare,

PROPUNE:

Art.l. Se aprobl contractul cadru de management administrativ-financiar, care se va

irr.t "iu intre Primarul Municipiului Motru qi directorii unitlliilor de invS{Imint
preuniversitar de stat din Municipiul Motru, conform anexei la prezenta hotirire.

Lrt.2. Prevederile hotlririi vor fi duse la indeplinire de Primarul Municipiului Motru prin
S.rri"iil.r C.S.P.L.P.P.M., Buget, Finan{e, Contabilitate, din cadrul Primlriei Municipiului
Motru qi Uniti{ite de invlfimint din Municipiul Motru.

Art.3. Hotirflrea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Institu{iei Prefectului,

Serviciului Buget, Finan{e, Contabilitate, Serviciului C.S.P.L.P.P.M., Unitlfilor de

invl{5mint din Municipiul Motru Ei Inspectoratului $colar Jude{ean Gorj.
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Referat de aprobare
la Proiectul de hotlrire privind aprobarea Contractului cadru de management

administrativ -financiar, ce se va incheia intre Primarul Municipiului Motru qi directorii
unit5(iilor de invl{Imf,nt preuniversitar de stat din Municipiul Motru

Potrivit prevederilor art.24 alin 6 din Ordinul ministrului educaliei nr.459712021
privind organizarea gi desfrqurarea concursului pentru ocuparea funcliilor de director gi director

adjunct din unitdtile de invd{dm6nt preuniversitar de stat, ,,In urma promovdrii concursului,

directorul unitafli de invSldm6nt de stat incheie, cu exceplia directorilor din cluburile sportive

qcolare, palatele qi cluburile copiilor, pe o perioadd de 4 ani de la data numirii in funcfie, contract

de management administrativfinanciar cu primarul/primarul de sector al unitAlii administrativ-

teritoriale."
De asemenea, potrivit prevederilor art. 106 din Legea educaliei nalionale nr. ll20ll

,,Finanlarea debazd. qi finantarea complementard se realizeazd,pebaza contractului de management

administrativ-financiar incheiat intre directorul unitdlii de invafdmdnt preuniversitar qi primarul

localitdlii/primarul de sector in a cdrei/cdrui raza teritoriald se afld unitatea de invdldm6nt,

respectiv cu preqedintele consiliului judetean/primarul de sector, in cazul qcolilor speciale."

Potrivit art. 129 alin 7 lit.a, consiliul local asigurd, potrivit competenfei sale 9i in condi{iile legii,

cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educalia.

Astfel, av6nd in vedere faptul cd obiectul contractului de management administrativ-

financiar il reprezintd, organizarea, conducerea qi administrarea unitdlilor de inv[!6mdnt, precum qi

gestionarea patrimoniului, conducerea executivd a gestion[rii patrimoniului Ei a mijloacelor

materiale gi baneqti ale acestora qi linAnd cont de faptul cd autoritSlii publice locale ii revine

obligalia de a asigura, potrivit competenlei, cadrul necesar pentru fumizarea serviciilor publice de

interes local privind educalia, este necesard modificarea Contractul de management administrativ-

financiar aprobat prin Ordinul ministrului educafiei nr 459712021 qi cu prevederile Ordonanlei nr.

5712019 privind codul administrative, cu modificlrile qi completdrile ulterioare.

Fa[d de cele prezentate, este necesar qi oportun a se inilia un proiect de hotdrdre privind
privind aprobarea Contractului cadru de management administrativ -financiar, ce se va incheia

intre Primarul Municipiului Motru Ei directorii unitaliilor de invSldmAnt preuniversitar de stat din

Municipiul Motru.

rA

NR,....', .,...'

-F \

Ec.

P

,.,i Mo1e,)

,



ITOTRIJ

NA..,,O,
NR...........

ZIU
w

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Contractului cadru de management administrativ -financiar, ce se va

incheia intre Primarul Municipiului Motru gi directorii unitlfiilor de invi(5mint
preuniversitar de stat din Municipiul Motru

Potrivit prevederilor art. 24 alin 6 din Ordinul ministrului educaliei nr. 459712021 privind
organizarea qi desfEgurarea concursului pentru ocuparea funcliilor de director qi director adjunct

din unitalile de invdfdmdnt preuniversitar de stat, ,,ln urma promovdrii concursului, directorul
unitalii de invd{dm6nt de stat incheie, cu excep{ia directorilor din cluburile sporlive qcolare,

palatele qi cluburile copiilor, pe o perioadd de 4 ani de la data numirii in funclie, contract de

management administrativ-financiar cu primarul/primarul de sector al unitdlii administrativ-
teritoriale."

De asemenea, potrivit prevederilor art. 106 din Legea educaliei nalionale nr. ll201l
,,Finanfarea debazd qi finanfarea complementard se realizeazdpebaza contractului de management

administrativ-financiar incheiat intre directorul unitdlii de invdldm6nt preuniversitar qi primarul

localitalii/primarul de sector in a c[rei lcdrui raza teriloriald se afl6 unitatea de invdfdmint,
respectiv cu preqedintele consiliului judetearVprimarul de sector, in cazul qcolilor speciale."

Conform. art. 129 alin 7 lit.a, consiliul local asigurf,, potrivit competentei sale gi in condiliile legii,

cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educalia.

Astfel, avAnd in vedere faptul cd obiectul contractului de management

administrativfinanciar il reprezintd organizarea. conducerea Ei administrarea unitalilor de

invS{5m6nt, precum qi gestionarea patrimoniului, conducerea executivd a gestiondrii patrimoniului
qi a mijloacelor materiale ;i bdneqti ale acestora Ei linAnd cont de faptul cd autoritSlii publice locale

ii revine obligalia de a asigura, potrivit competentei, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor
publice de interes local privind educafia, este necesard modificarea Contractul de management

administrativ-financiar aprobat prin Ordinul ministrului educaliei nr. 459712021 Ei cu prevederile

Ordonanlei nr. 57 12019 privind codul administrativ, conform anexei la prezentul raporl.

intruc6t, incheierea acestui contract de management administrativ-financiar va crea

obliga{ia directorului unitalii de invdtdmdnt de a respecta un procent de 15o/o din indicatorii de

performanta, este necesard Ei aprobarea indicatorilor de performanld ce sunt anex[ la contractul de

management administrativ-financiar. Nerespectarea acestui procent va duce la tezilierea

Contractului de management administrativ-financiar, implicit la sesizarea consiliului de

administralie al inspectoratului Ecolar judelean, inspectorului scolar general 9i a consiliului de

administralie al unit[1ii de inv[ldmdnt in vederea eliberdrii din funclie a directorului .

Fala de cele prezentate, in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea educaliei

na(ionale nr. ll20ll, art.24 alin 6 din Ordinul ministrului educaliei nr.459712021 privind

organizarea gi desliqurarea concursului pentru ocuparea funcliilor de director gi director adjunct

din unitalile de invd!5mdnt preuniversitar de stat gi in temeiul art. 129 alin 2lit. d coroborat cu alin
7lit.a din Ordonanla de urgen{d nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile Ei

completdrile ulterioare, plopunem Consiliului Local al Municipiului Motru :

l.Aprobarea Contractului cadru de management administrativ -financiar, ce se va incheia

intre Primarul Municipiului Motru ;i directorii unitaliilor de invdlamAnt preuniversitar de stat din
Municipiul Motru conform anexei la prezentul raport, cu urmdtoarele precizdri:



Proiectul de hotdrdre prezentat este oportun qi este fundamentat juridic.
Sunt respectate atitt cerinlele de formd c6t qi cerinlele de fond iar normele iniliate prin

acesta se integreazd in ansamblul legislaliei gi nu confin solufii care ar contraveni cu actele pe baza

gi in executarea cdrora urmeazd s[ fie aprobat.
in concluzie, jindnd cont de competenla materiald qi teritoriald a Consiliului Local al

Municipiului Motru, proiectul de hotdr6re indeplinegtea toate condiliile pentru a fi supus spre

aprobare in forma prezentatd.

$ef Serviciu
Ing. Alupoai

$ef Serviciu Buget Finan{e Contabilitate
Ec. Perisoreanu Mircea
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Compartiment Juridic
Jr. Popescu Marius
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Tel.lFax: 0253/4{0860

CONTRACT

DE MANAGEMENT ADMINISTRATIV-FINANCIAR

I. Plrfile contractante

l. Domnul Morega Costel Cosmin in calitate de primar*) al municipiului/oragului Motru, jud.

Gorj , reprezent6nd municipiul Motru, cu sediul in bld. Garii, nr. l, loc. Motru, jud' Gorj, 9i

2. Domnul/Doamna ............. domiciliat/domiciliatd in localitatea

....., str. ff. ...'., bl. "..., SC. .,..., dP. .....,judelul/sectorul """""""' """, cetdlean

rom6n, avdnd actul de identitate ....... seria ...... nr. ..'.....'.., CNP eliberat de ln

calitate de director la ................ cu sediul in localitatea .., str. .."...... nr' ....',

judelul/sectorul ......................, telefon , numit in functie prin Decizia inspectorului qcolar general

nr. .....1 .......... conform art.258 alin. (8) din Legea educaliei nalionale nr. 112011, cu modificdrile 9i completdrile

ulterioare

II. Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract de management il constituie organizare1 conducerea 9i

administrarea unitdtii de inva{dmdnt ................. precum 9i gestionarea patrimoniului, conducerea

executivd a gestionirii patrimoniului gi a mijloacelor materiale qi binegti ale acesteia, pebaza obiectivelor 9i

indicatorilor de performanld,, prevdzuli in anexa care face parte integrantd din prezentul contract, in scopul

asigur6rii serviciilor educafionale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

III. Durata contractului

Prezentul contract se incheie pe o perioadd determinat6. incepdnd cu data emiterii de cdtre

inspectorul scolar eeneral a deciziei de numire in funclie si pana la data incetarii deciziei'

IV. Atribufiile, drepturile 9i obliga{iile directorului

1. Atribuliile directorului unitilii de invitdmdnt sunt prevdzute in Regulamentul de organizare 9i

func{ionare a unitAfllor de invSldmdnt preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educa}iei.

2. Drepturile gi obligaliile generale ale directorului decurg din:

a) Legea educafiei nafionale nr. ll201l, cu modificdrile qi completirile ulterioare;

b) Regulamentul de organizare gi funclionare a unitdtilor de inv6Jdmdnt preuniversitar, aprobat

prin ordin al ministrului educaliei;



c) actele normative elaborate de Ministerul Educatiei;

d) dispozitiile emise de primarul municipiului Motru,

e) deciziile emise de inspectorul gcolar general.

f) actele de autoritate emise de administratia publica locala.

3. Drepturile 9i obligatiile directorului:

L este reprezentantul legal al unitalii de invit[mdntqirealizeazlconducerea executivi a acesteia;

2. incheie gi rlspunde de actele juridice semnate in numele qi pe seama unitalii de inv5!6mdnt;

3. semneaz6, dacd este cazul, parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii

practice a elevilor;

4. este ordonatorul de credite al unitafii de inv6tim6nt;

5. in exercitarea funcliei de ordonator de credite, in conformitate cu prevederile art.22 dinLegea

nr. 50012002 privind finanlele publice, cu modificirile qi completdrile ulterioare, coroborate cu cele ale art.23

din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile gi completirile ulterioare, are obligatia

de a angaja qi de a utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor 9i destina{iilor aprobate, pentru

cheltuieli strict legate de activitatea unitiili 9i cu respectarea dispoziliilor legale;

6. in calitate de ordonator de credite, directorul rdspunde de:

a) elaborarea gi fundamentarea proiectului de buget propriu;

b) urmlrirea modului de realizare a veniturilor;

c) angajarea, lichidarea gi ordonanlarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate 9i a

veniturilor bugetare posibil de incasat;

d) integritatea bunurilor aflate in proprietatea sau in administrarea unitatii de inv5{dmdnt pe care o

conduce; MONIToRUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 771 bis/10.VIII.2021 55 2

e) organizarea gi linerea la zi a contabilitSlii $i prezentarea la termen a situaliilor financiare asupra

situaliei patrimoniului aflat in administrare 9i a execuJiei bugetare;

f) organizarca sistemului de monitorizare a programului de achizilii publice 9i a programului de

investilii publice; g) organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenli acestora;

h) organizarea gi finerea la zi a evidenfei patrimoniului, conform prevederilor legale;

i) alte atribulii stabilite de dispoziliile legale.

7. in indeplinirea atribufiilor, directorul are urmltoarele obliga{ii:

a) sd elaboreze gi sd supund spre aprobare consiliului de administraiie proiectul de buget al unitAfli,

intocmit cu identificarea tuturor categoriilor de venituri gi cheltuieli, finanlate din bugetul local ii/sau de la

bugetul de stat;

b) sd transmiti, in timp util, ordonatorului principal de credite proiectul de buget, insotit de notele

de fundamentare a cheltuielilor;

c) sd se incadreze in bugetul aprobat al unitdtii de invit6mdnt;

d) si se preocupe de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;

e) sf, solicite deschiderea in timp util a creditelor bugetare, precum gi suplimentarea fondurilor

alocate, indiferent de sursa de finantare, daci au aparut cheltuieli neprevlzute la momentul elaborlrii

proiectului de buget;



f) sd solicite suplimentarea fondurilor alocate inilial, indiferent de sursa de finantare, cu prilejul

rectific6rilor bugetare, in vederea acoperirii tuturor categoriilor de venituri qi de cheltuieli deficitare;

g) s6 r6spundi de realizarea, utilizarea, plstrare4 completarea 9i modernizareabazei materiale a

unitefii de invltdmdnt;

h) s6 nu angajeze cheltuieli, dac[ nu este asigurata sursa de finan]are.

i) sa prezinte lunar un raport de activitate privind activitatile administrativ-educationale

desfasurate;

j) sa se preocupe nemijlocit de asigurarea unui grad superior al actului de invatamant, astfel incat

procentul de promovabilitate anual sa fie cat mai ridicat.

k) sa desfasoare in cursul fiecarui an scolar, cu implicarea elevilor a minim 5(cinci ) activitati

cultural educative, in parteneriat cu Directia de Cultura a Mun' Motru.

8. in domeniul managementului administrativ, directorul are urmltoarele obligafii:

a) s6 realizeze evident4 organizare4 acfinlizarea documentelor contabile, prezentarea situaliilor

financiare referitoare la patrimoniu gi administrarea bazei didactico-materiale a unitIlilor de invlt{mf,nt, in

conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;

b) si numeasc6 comisia de inventariere, in vederea inventarierii bunurilor aflate in proprietatea sau

in administrarea unitilii de invltlmdnt;

c) s6 supun6 aprobirii consiliului de administralie, la propunerea motivatl a compartimentelor de

specialitate, vizat6 pentru control financiar preventiv, modific6rile care se opereazl in listele ce cuprind

bunurile aflate in proprietatea unitatii de invdJamdnt gi care sunt administrate de cltre consiliul de administratie;

d) s[ supun[ aprobdrii consiliului de administrafie inchirierea bunurilor care sunt temporar

disponibile qi care fac parte din baza didactico-materialE a unititilor de invlfImint.

e) sa obtina, in termenele si conditiile prevazute de lege, avizele si autorizatiile de fuctionare ale

untiatii de invatamant (ISU, DSP etc.)

f) sa asigure utilizarea eficienta a resurselor energetice , precum si monitorizarea si analizarea

facturilor la utilitati.

V. Drepturile primarului municipiului Motru

l. primarul are dreptul de a verifica modul de administrare a bunurilor din domeniul public al unitefli

administrativ-teritoriale, respectiv terenuri gi clddiri in care iqi desfdgoar[ activitatea unitatea de invifam6nt 9i

care sunt in administrarea consiliului de administralie al unit61ii.

2. Primarul are dreptul de a repartiza creditele bugetare aprobate prin bugetul local pentru unitatea de

inv[t[m6nt qi de a verifica modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul local.

VI. Obligafiile primarului municipiului Motru

1. asigur4 potrivit competenfelor, conditiile necesare bunei functiondri a unit[tii de lnvifimint;

2. solicit6, cu prilejul elaborarii proiectului de buget al unitAfli administrativ-teritoriale, directorului unititii de

inv6t6m6nt s6 transmit6 proiectul de buget al unit6lii, intocmit cu identificarea tuturor categoriilor de venituri qi

cheltuieli, finantate din bugetul local ;i/sau de la bugetul de stat;

3. verifica dacl proiectul de buget, transmis de unitatea de invdt6m6nt, este intocmit cu respectarea prevederilor

legale in materie, iar in cazul in care se constat6 erori in modul de elaborare sI il restituie pentru refacere;



4. impreund cu consiliul local asiguri condiliile gi fondurile necesare pentru implementarea 9i respectarea

normelor de s6n6tate gi de securitate in muncd gi pentru asigurarea securitalii copiilor/elevilor gi a personalului

in perimetrul unitalii;

5. asigur6, impreund cu consiliul local, cheltuielile pentru intretinerea gi funcJionarea imobilelor in care igi

desldgoar6 activitatea unitatea de ?nvrJamant, precum gi cheltuieli de natura investiliilor, potrivit dispoziliilor

art. I I I alin. (2"1) din Legea nr.ll201l, cu modificlrile qi completdrile ulterioare;

6. asigurl, impreun6 cu consiliul local, dupd repartizarea sumelor defalcate de la bugetul de stat 9i adoptarea

bugetului local, deschiderea la timp a creditelor bugetare pentru unitatea de inv6!6mdnt 9i, in limita

posibilit6lilor, suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat, pe titluri de venituri $i cheltuieli;

7. asigurd, impreund cu consiliul local, din veniturile proprii ale bugetului local, fonduri ca finanlare

complementar6, precum gi ca participare la finanJarea debazda unitilii de inv[]6mdnt preuniversitar de stat;

8. acord6 granturi unitllii de invitimdnt, pe baza unei metodologii proprii, ca finantare suplimentarI, pe bazd

de contract incheiat intre unitatea gcolard 9i finanlator.

VII. Rispunderea PErfilor

l. pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzdtoare a obligaJiilor prevdzute in prezentul contract,

pa4ile rispund potrivit legii.

2. Directorul r[spunde disciplinar gi/sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act al s6u contrar

intereselor invlJimdntului sau prin acte de gestiune defectuoas6.

3. in cazul in care sunt indicii privind sdvdrgirea unei infracliuni in legdturi cu executarea contractului,

sdv6rqirea unor fapte de coruplie sau a unor fapte ce atenteazl la bunele moravuri, vor fi sesizate organele

competente.

VIII. Suspendarea contractului

prezentul contract de management administrativ-financiar se suspendd ca urrnare a suspenddrii contractului de

management incheiat intre directorul unitSlii de inv6!6mdnt gi inspectorul gcolar general al Inspectoratului

$colar Corj

IX. incetarea contractului

Prezentul contract inceteazd:

1. la data incetarii contractului de management dintre director gi inspectorul gcolar general al Inspectoratului

$colar Gorj;

2. la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat;

3. pentru nerespectarea cu vinovilie a obligaliilor contractuale, precum gi pentru sdvdrgirea unei fapte de natura

abaterilor disciplinare sau de natura celor care angajeazd rdspundere patrimonial5, civild sau pena16, dupd caz;

4. prin renuntarea la contract, cu respectarea termenului de preaviz pentru funclii de conducere;

5. prin acordul p[(ilor;

6. in cazul reorganizdrii administrativ-teritoriale/restructurdrii relelei gcolare.

X. Litigii

Litigiile izvordte din incheierea, executare4 modificarea, incetarea prezentului contract, nerezolvate pe cale

amiabila, sunt de competenla instanlelor judecdtoregti de contencios administrativ.

XI. Dispozi{ii finale



l. prevederile prezentului contract se completeazl cu dispoziliile Legii nr. ll20ll, cu modificdrile qi

complegrile ulterioare gi cu prevederile din Regulamentul de organizare 9i funclionare a unitefilor de

invltlmdnt preuniversitar in vigoare.

2. Finanfarea debazdgi finanlarea complementar6 se realizpazdpebaza prezentului contract de management

administrativ-financiar, conform art. 106 din Legea rr.ll20ll, cu modificirile 9i completdrile ulterioare.

Primar,
Ec. Morega Costel Cosmin

Directia economico Financiara
Ec. Perisoreanu Mircea

Serviciul SPCLPPM
Sef serviciu, Alupoai Valentin

Consilier Juridic
Popescu V. Marius

Director



ANEXA la contractual de management administrativ-financiar
II\DICATORT Or PERFORMANTA

l. Atingerea fintelor strategice propuse in planul de dezvoltare institulionald;

Z. Asig-urarea calitafii actului edutalional si mentinereabazei mateiale a unitatii de invatamant la

standardele necesare;

3. Asigurarea accesului tuturor beneficiarilor la serviciile educationale oferite de institulia de

invlfimdnt;
4. Asigurarea progresului si a performantei gcolare pentru fiecare beneficiar direct;

5. Prevenirea abandonului gcolar si a absenteismului;

6. Constituirea proiectului de buget al unitilii de inv6t[mdnt in conformitate cu prevederile legale in

vigoare, indicdndu-se sursele de finanfare;
7. Adecvarea bugetului prognozat la proiectul de dezvoltare al unit5lii de inv6[6mdnt;

8. Atragerea unor surse de finanfare extrabugetare pe termen mediu 9i lung;
g. Repartizarea bugetului primit, conform prevederilor legale in vigoare, pe capitole qi articole

bugetare;
10. Atragerea fondurilor extrabugetare qi repartizarea lor conform priorit[lilor;
I l. Realizarea execufiei bugetare in conformitate cu reglementirile legale;

12. Corelarea execufiei bugetare cu proiectul de dezvoltare Ei cu planul anual de implementare;

13. Utilizarea fondurilor extrabugetare conform prioritAfilor stabilite in proiectele 9i programele

unitalii de invifimdnt,
14. Evaluarearealizdrii planului de achizilii gi al utilizirii fondurilor extrabugetare;

15. intocmirea documentelor Ei a rapoartelor tematice curente gi speciale cerute de inspectoratul

qcolar, Ministerul Educaliei Nafionale gi Cercetlrii $tiintifice qi autoritilile locale;

16. intocmirea documentelor legale privind managementul financiar;

17. Arhivarea si pdstrarea documentelor financiare oficiale;
18. Asigurarea dL servicii (consultanta qi expertiza,baza logistica, microproducfie, oferirea de spatii

pentru diu.rr. activitifi etc.) in contrapartida pentru organizafii sau realizarea unor activitdfi in
parteneriat cu ONG- uri, care constituie surse alternative de finantare;

19. Asigurarea transparentei elabor[rii gi execu{iei bugetare;

20. Asigurarea formarii specifice qi a consultantei pentru personalul financiar 9i administrativ;
21. Formarea echipelor responsabile cu gestionarea resurselor financiare gi a bazei materiale;

22. Acordul consiliului de administratie privind lista proiectelor care vor fi finan(ate cu prioritate,

privind dezv oltarea bazei materiale;
23. Identificarea nevoilor de educatie ale comunit[1ii locale si a posibilitlfilor de satisfacere in cadrul

normativ existent gicu resursele disponibile, prin elaborarea curriculumului la decizia gcolii (CD$)

24. Elaborarea planurilor/programelor de dezvoltare a unitlfii gcolare de inv{[m0nt pentru

satisfacerea nevoilor proprii ;i ale comunitltii locale;

25. Colaborarea cu autoritSlile locale alese (consiliul jude{ean, consiliul local qi prim[ria) in ceea ce

priveqte rcpartizarea gi utilizarea fondurilor pentru func{ionarea, intretinerea si repararea unitIlilor
qcolare de inv6[[mint;
26. Existenta parteneriatelor cu autoritifile locale, agen{ii economici, instituliile nafionale qi regionale

de cultura, biserica, cu alte institulii interesate, pentru creqterea adecv6rii ofertei educafionale a qcolii

la cererea concreta, pentru realizarea proiectelor qi programelor proprii gi in vederea creqterii

importantei scolii;
27. intocmirea rapoartelor semestriale gi anuale de activitate ale unit[1ii de invSl6mdnt;

28. Organizarea de intdlniri periodice cu reprezentanti ai comunitdlii locale: membri in organele alese

de conducere de la nivel local, pdrinti, oameni de afaceri, reprezentanti ai bisericii Ei ai organizafiilor
culturale etc., in vederea adecvirii ofertei educationale a unitIlii de invdtlmdnt la specificul
comunitar.
29. lJtilizarea eficienta a resurselor energetice, precum si monitorizarea si analizarea facturilor de

utilitati;
30. Realizarea in termen a serviciilor de dezinfectie si deratizare;



31. Respectarea nornelor de igiena in unitatea de invatamant, implementarea de masuri pentru a

asigura limitarea raspandirii virusului COVID 19,

Evaluarea indicatorilor de performanta ai ordonatorului tertiar de credite se realizeaza anual de

catre directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului mun. Motru, si vor fi evidentiati intr-

un raport ce se va intocmii pana cel tarziu in data de 31. ian. pentru anul precedent.

Fiecarui indicator de performanta i se aloca minim 1 punct, asfel incat punctajul minim anual

obtinut este de 23 de punct e, reprezentand 75% din totalul de 31 pct.(l O}yo), consecinta obtinerii unui

punctaj mai mic decat pragul minim determinand in mod direct rezilietea prezentului contract si

implicit sesizarea inspectorului scolar general si consiliului de administratie al unitatii de invatamant

in vederea eliberarii din functie a directorului.

Primar,
Ec. Morega Costel Cosmin Director,

Directia economico Financiara
Ec. Perisoreanu Mircea

Serviciul SPCLPPM
Sef serviciu, Alupoai Valentin

Consilier Juridic
V. Marius


