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Numele și prenumele:         

 

 

Unitatea  de învățământ:      

                                                                                           

FIȘĂ DE  (AUTO)EVALUARE– GRADAȚIE DE MERIT 2022 

INFORMATICIAN / ANALIST PROGRAMATOR/INGINER DE SISTEM 

 

Criterii care trebuie îndeplinite de către candidat  

Perioada evaluată: 01.09.2016– 31.08.2021  

Pentru înscrierea la concursul de obţinere a gradaţiei de merit, candidatul trebuie să aibă calificativul  „Foarte bine” în fiecare an  

din perioada evaluării.  

Vechimea în învățământ : 

   

Nr. 

crt. 

Criterii generale/subcriterii de evaluare Punctaj 

maxim 

Punctaj 

auto-

evaluare 

Punctaj 

evaluare 

1 Participarea la programe de formare/cursuri  de perfecționare  în specialitate 

postului 

- 3 puncte/program de formare/ curs de perfecționare, maxim 15 puncte 

Documente justificative: 

-diplomă/certificat/adeverință, copie conform cu originalul 

15 

  

2 Activități desfășurate in calitate de formator 

- 8 puncte pentru  calitatea de formator 

- 1 punct pe activități derulate în această calitate, maxim 5 puncte 

Documente justificative: 

-diplomă/certificat/adeverință /activitate, copie conform cu originalul 

13 

  

3 a. Participarea, la solicitarea ISJ, în diverse comisii remunerate 

   -1 punct / comisie remunerată, maxim 5 puncte 

Documente justificative: 

-decizie comisie, copie conform cu originalul  

5 

  

b. Participarea  în diverse comisii neremunerate 

- 1punct/comisie la nivel de unitate (comisii de achiziții publice, inventariere 

etc.),  maxim 5 puncte 

- 1punct/comisie la nivel județean (olimpiade și concursuri județene, etc.), maxim 

5 puncte 

- 2 puncte/comisie la nivel național (olimpiade și concursuri naționale etc.), 

maxim10 puncte 

Documente justificative: 

-decizie comisie, copie conform cu originalul 

20 

  

4 Activități de parteneriat cu alte unități de învățământ/ instituții - 1 punct pentru 

fiecare  parteneriat– maxim 5 puncte  

  Documente justificative: parteneriat,  copie conform cu originalul,  adeverință 

eliberată de conducerea unității   

5 

  

5 Contribuții la dezvoltarea laboratoarelor de informatica 

- 2 puncte/ an maxim 10 puncte 

Documente justificative: 

-adeverință eliberată de conducerea scolii și contract de sponsorizare, copie 

conform cu originalul, pentru fiecare an  

Contribuții la dezvoltarea imaginii unității școlare  (pagină web, server email) 

 - 2 puncte/ an maxim 10 puncte 

Documente justificative: 

-print-screen cu aplicația și adeverință de utilizare emisă de directorul unității  

20 

  

6 Realizarea de programe informatice  20   



    -10 puncte pentru un program informatic utilizat de unitatea de învățământ, 

maxim 20 puncte 

Documente justificative: 

-print-screen cu aplicația și adeverință de utilizare în procesul instructiv-educativ, 

emisă de directorul unității 

7 Activitate desfășurată la nivelul unității de învățământ în calitate de administrator 

( responsabil) SIIIR  

 -2 puncte/an, maxim 10 puncte  

Documente justificative: 

-decizie , copie conform cu originalul, adeverință eliberată de conducerea scolii 

10 

  

8 Asigurarea service-ului la rețelele de  calculatoare 

5 puncte – pentru un număr de - 2 rețele de cel puțin 25 de calculatoare în 

funcțiune cu dotările necesare 

10 puncte – pentru un număr de minim 3 rețele de minim 25 de calculatoare în 

funcțiune cu dotările necesare 

Documente justificative: 

-adeverință eliberată de conducerea scolii 

10 

  

9 Activități la solicitarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură 

învățământ – maxim 2 puncte  

- lider sindical -1,5 puncte 

 - activitate sindicală -0,5 puncte 

Documente justificative: 

-adeverință eliberată de organizația sindicală 

2 

  

 Total 120   

                              

  

Semnătură candidat_____________________ 


