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Conform Ordinului nr. 3189/2021, Anexa 5 (Anexa 6 la Metodologie)  

Validată în C.P. din data 23.03.2022 

Aprobată  în C.A. din data 30.03.2022 

Nr. înregistrare: 2675/01.04.2022 

 

 
FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE 

 

INFORMATICIAN 

Numărul fișei postului: ................................ 

Numele și prenumele titularului: ............................................................................. 

Perioada evaluată: .................................................................................................... 

Calificativul acordat: .............................................................................. 

 

Domenii 

ale evaluării 

Criterii de performanță Indicatori de performanță Punctaj 

maxim 

Punctaj acordat 

Autoevaluare Compartiment Consiliul de 

administrație 

Comisia de 

contestații 

1.Proiectarea 

activității 

 

 

1.1. Gestionarea și verificarea 

permanentă a stării de 

funcționare a echipamentelor de 

calcul din dotare și asigurarea 

utilizării în bune condiții a 

acesteia. 

 Asigură buna funcţionare a echipamentelor de 

calcul din laborator în timpul desfăşurări unor 

acţiuni (la nivelul catedrelor, ISJ, etc.) 

2         

Gestionează permanent starea de funcţionare a 

echipamentelor de calcul din dotarea şcolii 

(cabinete, laboratoare, birouri) 

2     

Verifică zilnic starea de funcţionare a 

echipamentelor de calcul din dotarea şcolii 

2     

1.2. Întreținerea și administrarea 

rețelei INTERNET a școlii. 

 

Întreţine zilnic reţeaua de INTERNET a şcolii 2        

Administrarea reţelei de INTERNET în perioada 

examenelor naţionale 

2     

1.3 Implicarea în activitățile de 

proiectare a ofertei educaționale 

la nivelul unității. 

Realizează şi întreţine site-ul şcolii 3        

Realizează materialele ofertei educaţionale 

(pliante, filmuleţe, PPT) 

3     

Selectează materialele publicate pe site-ul şcolii 2     

1.4 Participarea la  activități Participă la activităţi extracurriculare corelate cu 2     
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extracurriculare corelate cu 

obiectivele curriculare extrase 

din  planul managerial al 

unității. 

obiectivele din planul managerial al şcolii 

TOTAL 20     

2. Realizarea 

activităților 

didactice 

2.1. Asigurarea asistenței 

tehnice profesorilor de altă 

specialitate decât informatică  în 

timpul orelor desfășurate în 

laboratorul AEL sau în oricare 

alt laborator de informatică. 

Asigură buna funcţionare a echipamentelor de 

calcul din laborator în timpul desfăşurări orelor 

TIC/informatică/cultură generală/specialitate 

3        

Asigură mentenanţa platformei AEL/Google 

Classroom 

4     

Respectă regulamentul de funcţionare al 

laboratorului 

2     

2.2 Utilizarea și gestionarea  

eficientă a resurselor puse la 

dispoziția postului: bibliotecă de 

software și documentații, 

echipamente de tehnică de 

calcul și auxiliare, etc. 

Gestionează eficient biblioteca software 2        

Punctualitate/operativitate în achitarea atribuţiilor 2     

Gestionează eficient certificatele de utilizate la 

examenele naţionale 

2     

Respectă NPM; 2     

Utilizează eficient resursele puse la dispoziţia 

postului 

2     

2.3. Participarea la  activități 

extracurriculare, precum si  

participarea la acțiuni de 

voluntariat. 

Consiliază diriginţii privind folosirea 

echipamentelor de calcul la ore de dirigenţie şi a 

activităţilor extracurriculare 

3     

Tehnoredactează documente de uz intern şi extern 

solicitate de conducerea şcolii 

2     

Colaborează cu CCD/ISJ în desfăşurarea unor 

programe de formare în şcoala noastră 

3     

Se implică şi participă/implementează activităţi 

de voluntariat 

3     

TOTAL 30        

3.Comunicare și 

relaționare 

 

 

 

 

3.1 Dezvoltarea capacității de 

comunicare și relaționare cu 

elevii. 

Alege/selectează metodele de comunicare și 

relaționare cu elevii, adecvate unor situaţii diverse 

2     

Construiește situaţii care să faciliteze 

comunicarea profesor-elev 

1     

3.2 Dezvoltarea capacității de 

comunicare și relaționare cu 

personalul școlii. 

Comunică eficient în cadrul ariei curriculare şi  în 

cadrul colectivului profesoral 

3     

3.3 Dezvoltarea capacității de 

comunicare și relaționare cu 

Comunică eficient cu personalul didactic cu 

funcţii de conducere 

2     
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echipa managerială.   Selectează metodelor de comunicare adecvate cu 

echipa managerială 

2     

3.4 Dezvoltarea capacității de 

comunicare și relaționare în 

cadrul comunității. 

Selectează toate tipurile de comunicare în afara 

şcolii 

1     

Alege metodele de comunicare și relaționare în 

cadrul comunității (elevi, părinţi, etc.) 

1     

3.5 Relaționarea cu firmele 

producătoare de softuri, de 

echipamente de calcul, cu 

firmele care asigură service-ul 

echipamentelor de calcul, 

relaționarea cu providerul de 

INTERNET. 

Întreţinerea relaţiilor cu firmele de softuri, 

echipamente de calcul, providerul de INTERNET 

3     

TOTAL 15     

4. Managementul 

carierei și al 

dezvoltării 

personale 

 

4.1. Valorificarea competențelor 

științifice, dobândite prin 

participarea la programele de 

formare/perfecționare.  

Participă la programe de perfecţionare 2        

Implementează competenţele dobândite prin 

programe de perfecţionare 

3     

4.2. Implicarea în organizarea 

activităților metodice la nivelul 

comisiei/catedrei de 

informatică. 

Participă la toate acţiunile metodice ale catedrei 2        

Asigură suportul tehnic pentru acţiunile metodice 

din catedră 

3     

4.3. Realizarea/actualizarea 

portofoliului și dosarului 

personal. 

Actualizează permanent portofoliului 3        

Actualizează permanent dosarul personal 2     

TOTAL 15        

5. Contribuția la 

dezvoltarea 

instituțională și la 

promovarea 

imaginii unității 

școlare 

 

 

5.1. Dezvoltarea de parteneriate 

și  proiecte educaționale în 

vederea dezvoltării 

instituționale. 

Realizează şi atrage noi parteneriate în vederea 

dezvoltării instituționale. 

1        

Iniţiază/coordonează/implementează proiecte 

educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale 

1     

5.2. Promovarea ofertei 

educaționale. 

Participă la elaborarea ofertei educaționale 3        

Promovează oferta educaţională în format 

electronic 

2     

5.3. Realizarea/participarea la 

programe/activități de prevenire 

și combatere a violenței și 

comportamentelor nesănătoase 

în mediul școlar.  

Iniţiază/participă la programe/activităţi de 

prevenire şi combatere a violenţei 

1        

Realizează materiale informative privind 

prevenirea şi combaterea violenţei şi 

compartimentelor nesănătoase în mediul şcolar 

2     
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5.4. Respectarea normelor, 

procedurilor de sănătate și 

securitate a muncii, de PSI și 

ISU pentru toate tipurile de 

activități desfășurate în cadrul 

unității de învățământ precum și 

a sarcinilor suplimentare. 

Respectă normele și procedurile de sănătate şi 

securitate a muncii, PSI, ISU pentru toate tipurile 

de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii 

2        

Duce la îndeplinirea tuturor sarcinilor 

suplimentare ce îi sunt atribuite 

2     

5.5 Implicarea activă în crearea 

unei culturi a calității la nivelul 

organizației. 

Respectă integral regulamentele interne şi 

procedurile operaţionale privind desfăşurarea 

corespunzătoare şi de calitate a procesului 

instructiv-educativ 

1     

TOTAL 15        

6. Conduita 

profesională 

6.1. Manifestarea atitudinii 

morale și civice (limbaj, ținută, 

respect, comportament). 

Manifestă o atitudine morală bazată pe respect 

pentru elevi, colegi şi personalul şcolii 

1     

Folosește un limbaj adecvat bazat pe respect faţă 

de elevi şi personalul şcolii.  

Are o ţinută decentă 

1     

6.2.Respectarea și promovarea 

deontologiei profesionale. 

Respectă și promovează deontologia profesională 3     

 TOTAL 5     

TOTAL   100     

 

 

Data:       Nume și prenume:                 Semnături: 

 Cadru didactic auxiliar evaluat: 

 Responsabil compartiment: 

 Responsabil comisie de contestații: 

 Director: 

 Membrii consiliului de administraţie: 

 

 


