
 

 

 

 

 

 

Nr. înreg ................... 

                              

                               FIŞA A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC 

AUXILIAR DE INFORMATICIAN 

 

            În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în 

temeiul contractului individual de muncă, înregistrat la Registrul general de evidenţă a salariaţilor 

cu numărul 151 / 01 noiembrie 2004 se încheie astăzi, 01.09.2017 prezenta fişă a postului: 

 

Numele, prenumele:..................................... 

Specialitatea: Personal didactic auxiliar 

Denumirea postului:................................ 

Decizia de numire:.................................... 

Încadrarea:............................................... 

Cerinţe: 

1. studii:................................................... 

2. studii specifice postului (cursuri) .................................... 

3. vechime pe post:............................................... 

4. relaţii profesionale: 

a) ierarhice de subordonare: director, director adjunct 

b) de colaborare: personal didactic, personal didactic auxiliar, pesonalul unității de 

învățământ 

c) de reprezentare a unităţii şcolare . 

 

I . ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 

1.1. Analizarea softurilor educaţionale. 

1.2. Întreţinerea şi administrarea reţelei INTERNET a şcolii. 

1.3. Întocmește baze de date pentru elevi . 

1.4. Responsabil SIIR . 

1.5. Elaborarea documentelor de proiectare. 

1.6. Actualizarea documentelor de proiectare didacticã. 

1.7. Instalarea certificatului digital SSL, conectarea pe platforma rocnee.eu, transferul și preluarea 

documentelor specifice ca persoană delegată la nivelul școlii.  

1.8. Rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării pentru examenele naționale și pentru 

simulările aferente acestora (instalarea calculatoarelor și a camerelor de supraveghere în sălile de 

examen, instalarea și verificarea softurilor corespunzătoare înregistrărilor, salvarea și stocarea 

înregistrărilor) . 
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2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE 

2.1 Asigurarea asistenţei tehnice  profesorilor de altă specialitate decât informatică . 

2.2 Organizarea şi întreţinerea echipamentelor de calcul şi a soft-urilor necesare activitãţilor de predare-

învãţare. 

2.3. Utilizarea materialelor didactice adecvate. 

        

 

3. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE 

3.1 Implicarea/participarea la realizarea activităţilor extracurriculare. 

3.2 Implicarea partenerilor educaţionali, realizarea de parteneriate. 

4. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 

4.1 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu elevii 

4.2 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu personalul şcolii 

4.3 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu echipa managerială 

4.4 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în cadrul comunităţii 

4.5 Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare în interiorul şi în afara unitãţii şcolare. 

5. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

5.1 Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 

5.2 Participarea la activitãţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare, 

manifestãri ştiinţifice etc 

5.3 Aplicarea cunoştinţelor/abilitãţilor/competenţelor dobândite 

5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 

6.1. Implicarea în realizarea acţiunilor de promovare a ofertei educaţionale.  

6.2.Promovarea sistemului de valori al unitãţii la nivelul comunitãţii. 

6.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor 

sociale.  

6.4.Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor. 

6.5. Organizarea activitãţilor privind respectarea normelor, procedurilor de sãnãtate şi securitate a 

muncii, de PSI şi ISU pentru activitãţile desfãşurate în laborator. 

 

 

II. CRITERII DE PERFORMANȚĂ PE DOMENII DE COMPETENȚĂ  

                        cf. FIȘEI    DE     EVALUARE 

 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 

 

1.2 Gestionarea și verificarea permanentă a stării de funcționare a echipamentelor de calcul din 

dotare și asigurarea utilizării în bune condițăi a acestora 

1.3  Întreținerea și administrarea rețelei INTERNET a școlii. 

1.4  Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității. 

1.5  Participarea la activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare extrase din planul 

managerial al unității. 

 



 

 

 

 

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE 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. 

2.2 Utilizarea și gestionarea  eficientă a resurselor puse la dispoziția postului: laptopuri, tablete , 

calculatoare , videoproiectoare, imprimanteși xeroxuri,   bibliotecă de software și documentații, 

echipamente de tehnică de calcul și auxiliare, etc. 

2.3 Participarea la  activități extracurriculare, precum si  participarea la acțiuni de voluntariat. 

 

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 

3.1 Dezvoltarea capacității  de comunicare și relaționare  cu elevii. 

3.2 Dezvoltarea capacității  de comunicare și relaționare  cu personalul școlii 

3.3 Dezvoltarea capacității  de comunicare și relaționare  cu echipa managerială 

3.4 Dezvoltarea capacității  de comunicare și relaționare  în cadrul comunității 

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.. 

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE  

4.1. Valorificarea competențelor științifice, dobândite prin participarea la programele de 

formare/perfecționare .  

4.2 Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul comisiei/catedrei de informatică 

4.3 Realizarea/actualizarea portofoliului și dosarului personal. 

 

5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 

 

  5.1  Dezvoltarea de parteneriate și  proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale 

  5.2  Promovarea ofertei educaționale 

  5.3  Realizarea/ participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și  

comportamentelor nesănătoase în mediul școlar 

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 

5.5 Implicarea activă în crearea unei culturi a calității  la nivelul organizației.  

5.5 Implicarea activă în crearea unei culturi a calității la nivelul organizației.  

 

6. CONDUITA PROFESIONALĂ 

6.1  Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament) 

6.2  Respectarea și promovarea deontologiei profesionale 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. ALTE ATRIBUȚII: 

1. Respectă prevederile Legii 247/2014 art 89 alin (2) art 96 alin (1): „Orice persoană fizică 

sau juridică, precum şi copilul pot sesiza direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia 

copilului din judeţul/sectorul de domiciliu să ia măsurile corespunzătoare pentru a-l proteja 

împotriva oricăror forme de violenţă, inclusiv violenţă sexuală, vătămare sau de abuz fizic 

sau mental, de rele tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenţă”. 

2. În funcţie de nevoile specifice ale unitãţii de învãţãmânt, salariatul este obligat sã 

îndeplineasca şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi sã respecte normele, 

procedurile de sãnãtate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii: 

...................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

Răspunderea disciplinară: 

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage 

după sine diminuarea calificativului și / sau sancționarea disciplinară conform prevederilor legii. 

 

         

 

Director,  

  Prof. Stoica 

Cătălina  

 Semnătura titularului de luare la cunoştinţă 

................................................. 

 

 

 

Responsabil al sindicatului , 

 

Data: ..............................                                                                  .............................................. 


