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Referitor la:
Constituirea comisiei responsabile cu gestionarea Bazei de Date Naţionale a Educatiei
(BDNE) la nivelul

judeţului/municipiului

B uc u re şti şi al unităţilot de învăţământ cu

personalitate juridică
1.

Începând cu anul 2012, în subordinea insp ectora telor ş colare jude tene/a municipiului

Bucureşti, fi_eca r e unitate de învătământ cu personali tate ju rid ic ă

devine Centru �e

colectare

corectitudinea

date

si

îsi

încarcă,

gestionea ză

şi

răspunde

de

şi

completitudinea datelor din BDNE corespunzătoare unităţii respective şi structurilor
sale .
2.

În vederea stabilirii responsabilitătii privind încărcar ea cu date, respectarea termenelor,
corectitudinea şi completitudinea datelor i n troduse în BDNE, se cons ti tuie Comisii
BDNE în toate Centrele de colectare a datelor astfel;

0

la nivelul Inspectoratulu i Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti:
•

_/""'. •

Responsabil comisie: Inspectorul Şcolar Gene ra l;
1-9 membri, conform precizărilo r de mai jos.

�ha nivelul unităţilor de învătământ cu person litate juridică:
a

3.

•

Responsabil comi si e: directorul unităpi de învătământi

•

1-5 membri, conform precizărilor de mai jos.

Comisia

BDNE judeteană/a

municipiului Bucureşti se numeşte prin dec izi e a

Ins2ectoru_lui şcola r general. Persoana/persoanele numite prin decizie pot fi: inspecto ri
de specialitate cu

a trib u tii

de coordonare

a

retelei şcolare, inspectori şi/sau consilieri

desemnati pentru gestionarea datelor statistice, directori economici şi/s au contabili
pentru datele financiare,· informaticieni pentru s up o rt telmic de specialitate etc.
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Aţribuţiile ce rezul tă din decizia menti orla tă la pu�ctul anterior vor fi trecute în fişa
pos tul ui p ersoanelor numite, având caracter obligatoriu .

5.

Co m is ia BDNE de la nivelul unit�tii de învătământ este numită prin dec izie a

directorului unităţii de învătăm ânt. Persoana/persoanele numite prin decizie pot fi :
şi /sau secretarul-şef al unităţii şcolare pentru datele anal itice (datele unităţii
sta tistice (SC-uri şi
alte raportări statistice), cont ab ilul şi/sau contabilul-şef al unităţii pentru da tel e
s ecre tarul

şcolare, datele nominale ale personal ulu i angajat şi ale elevilor) ��

financiare, informaticianul pentru suport telmic de spe ci alitate e tc .

Atribu �iile ce rezultă din decizia menţionată la punctul an terior vor fi trecute în fişa
postulu i persoanelor numite, având caract er obliga toriu .
7. 9dată cu decizia, directorul unitătii scalare va completa şi va transmite către
I_r;tspec toratul Şcolar Jude tean/al municipiului Bucureşti 1!l1 tab el Excel cu datele
6,

persoanei/persoanelor

în BDNE, până la dat�
Nr.
crt.

(!)

de:4

Denumirea unltllfll şcolare

.02.

vederea creării conturilor de acces

2�, sub forma tab elului de mai jos:
.

_

Localitatea

Jud elUl

Calitatea în
comisie

Inspectoratul Şcolar Judeţean/al municipiului B ucureşti
membru al comisiei BDNE din unităple şcolare
un

9.

nu mite în comisia BDNE, în

cu

se va

Nurnele şi prenumele
persoanei dellemnate

asigu ra că fiecărui

personalita te juridică i se va atrib ui

cont de utilizator BDNE unic,

Inspectoratul

Şcolar Judetean/al municipiului Bucureşti va trimHe tabelul cen�ralizat în

formă electronică (foa ie de lucru Excel) la adresa de e�mail daniel.bojte@medu.edu.ro,

.eână la data_ de 29.02.2012,
10. Informatii suplimentare cu privire la modul şi frecventa introducerii datelor în

BDNE,
precum şi termenele care trebuie respec tate vor fi trimise în te ritoriu tuturor Centrelor
de c olectare a datelor la o d a�ă ulterioară.
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