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FIȘĂ DE EVALUARE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

(INFORMATICIAN) 

 

privind acordarea gradației de merit în conformitate cu Ordinul Ministrului Educației nr. 3551/07.04.2022 

Criteriile de evaluare pentru perioada 01.09.2016-31.08.2021 sunt cele de mai jos 

 

 

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

Funcția: .................................................................................................................. Specialitatea: .................................................................................................................................................... 

Vechimea în învățământ: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................................ 

Calificativul obținut: 2016-2017 ..............................................; 2017-2018 .......................................................; 2018-2019 ................................................; 2020-2021 ..................................... 

Punctajul obținut la autoevaluare: .............................................................................................................................; Semnătura: ................................................................................................... 

Punctaj obținut în urma evaluării de către comisia de evaluare: ....................................................................................................................................................................................................... 

CRITERII Punctaj maxim 
Auto - 

evaluare 
Evaluare 

1. CRITERII PRIVIND COMPLEXITATEA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE POSTULUI 

Îndeplinirea sarcinilor suplimentare celor din fisa postului 
30 PUNCTE   

a. Menținerea în stare de funcționare optimă a echipamentelor IT și a rețelei de calculatoare. 

 

Dovezi: Adeverință din partea școlii și dovezi ale produselor rezultate 

3 p/an 

  

b. Contribuții aduse prin aplicații proprii în domeniul de desfășurare a activității (programe informatice, site web, 

etc.) 

Dovezi: Adeverință din partea școlii și dovezi ale produselor realizate 

6 p/activitate 

  

c. Activități în comisii cu caracter permanent sau caracter temporar, comisii tehnice necuprinse în fișa postului la 

nivelul unei unități de învățământ 

Dovezi: Decizii de nominalizarte în comisii 

2 p/comisie 
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CRITERII Punctaj maxim 
Auto - 

evaluare 
Evaluare 

d. Responsabil / elaborarea procedurilor specifice compartimentului 

Dovezi: Document care atestă calitatea de responsabil / examenator valabil la 31 august 2021 

Maximum 7 puncte: 

3,5 p/procedură 
  

2. CRITERIUL PRIVIND PERFORMANȚE DEOSEBITE ÎN INOVAREA ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI 

POSTULUI 
90 puncte   

a. Perfecționare/formare 

➢ Nivel de studii: - Postuniversitare (copie a diplomei) 

- MASTER/certificări: Microsoft, Cisco, Oracle sau altele similare (copii ale certificărilor)   

➢ Formator/treiner: Activități susținute în calitate de formator (copie a certificatuluide formare și adeverințe de la 

conducerea instituțiilor unde s-au desfășurat activitățile de formare) 

➢ Perfecționări: Adeverințe/diplome de perfecționare (copii ale adeverințelor / diplomelor) 

Maximum 25 puncte: 

6 p/curs postuniversitar 

6 p/certificat 

7 p/activitate 

 

7 p/curs cu cel puțin 15 

credite 

5 p/curs cu mai puțin de 15 

credite 

4 p/curs fără credite 

  

b. Implicare în activități la nivel local/regional 

➢ Participarea în comisii la nivelul Județului Ilfov (Titularizare, Evaluare Națională, Admitere, 

Bacalaureat, Certificare competențe, Definitivat, Concurs Directori) – copii ale deciziilor de nominalizare în 

comisii județene. 

➢ Participare la activități informatice la nivel de județ, la propunerea Inspectoratului școlar (Titularizare, 

Definitivat, Operare bani de liceu, Euro 200, coordonator Admitere, Tichete sociale, Centre zonale de 

evaluare Bacalaureat și Evaluare Națională) – (adeverințe eliberate de inspectoratul școlar de la nivelul ISJ 

ILFOV) 

Maximum 45 puncte: 

3 p/activitate 

 

 

2 p/activitate 
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CRITERII Punctaj maxim 
Auto - 

evaluare 
Evaluare 

c. Implicarea în activități de colectare a datelor 

➢ Întreținerea și actualizarea SIIIR (alte activități  decât cele prevăzute pentru rolul de informatician) 

(adeverință din partea școlii) 

➢ Participarea la activități de colectare a datelor la nivel de județ (adeverințe eliberate de inspectoratul școlar 

la nivel și avizat de ISJ ILFOV) 

Maximum 20 puncte: 

2 p/an 

 

3 p/activitate 

  

3. CRITERIUL PRIVIND PARTICIPAREA LA PROIECTE 20 PUNCTE   

Implicarea în derularea programelor/proectelor educaționale 

a. La nivel național / proiecte strategice (decizii de numire, adeverințe / diplome de participare) 

b. La nivel local / regional (decizii de numire, adeverințe / diplome de participare) 

c. La nivel de unitate de învățământ (decizii de numire, adeverințe / diplome de participare) 

 

5 p/proiect 

3 p/proiect 

2 p/proiect 

  

4. CRITERIUL PRIVIND CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ 10 PUNCTE   

 

a. Participarea la realizarea unor parteneriate, proiecte, centre de documentare și informare, laboratoare etc., având 

ca efect creșterea calității activității instituționale 

Dovezi: Se depune copie acord parteneriat/ proiect și adeverință din partea unității etc. 

b. Contribușii la buna comunicare și colaborare cu părinții și comunitatea. 

Dovezi: Recomandări de la comitetul reprezentativ al părinților și/sau de la instituțiile cu care unitatea colaborează. 

Maximum 5 puncte: 

1,5 p/activitate 

 

 

1,5 p/activitate 

  

c. Lider sindical unitate / sector / municipiu / național 

Dovezi: Se anexează adeverințe 

Maximum 5 puncte: 

1 p/an 
  

 

CRITERIU 1 CRITERIU 2 CRITERIU 3 CRITERIU 4 TOTAL 
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EVALUATORI:             REPREZENTANȚI SINDICALI: 

____________________________________________________       FSE Spiru Haret: _____________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________       FSLI: _______________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

PUNCTAJUL MINIM PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ESTE DE 75 PUNCTE. 

 

Precizări importante: 

➢ Fiecare activitate inclusă în raportul de autoevaluare va fi susținută prin documente doveditoare. 

➢ Fiecare document se va puncta o singură dată. 

➢ Se iau în calcul numai activitățile desfășurate în perioada 01.09.2016 – 31.08.2021. 

➢ Calificativul „Foarte bine” în fiecare an școlar din perioada evaluării, este o condiție necesară și nu e punctează în cadrul fișei (dosarul va conține și adeverința emisă de conducerea școlii, 

prin care se certifică pbținerea acestui calificativ în perioada supusă evaluării). 

➢ Dosarul depus va fi însoțit de opis în care se menționează fiecare document și pagina la care se găsește. 

➢ Toate adeverințele Filele dosarului vor fi numerotate. 

➢ Este obligatorie acordarea punctajului de către acandidat prin completarea acestuia în coloana „Autoevaluare”. 

➢ Nu vor fi punctate acele criterii care nu au documente doveditoare. 

➢ Dosarele care nu conțin toate documentele menținate la art. 9 din OME nr. 3551/2022 de aprobare a Metodologiei și criteriilor de acordare a gradației de merit personalului didactic din 

învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2022, nu vor fi evaluate. 


