
 

 

 

 

 
 
 

 

 

  
 

 ANEXA 7 LA HCA 7/15.12.2017 

FIŞA POSTULUI  

Informatician 
 

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

temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu 

numărul, se încheie astăzi, , prezenta fişă a postului: 

 

Numele şi prenumele:  

Postul:  Informatician 
 

Cod COR: 251201 

Decizia de numire: nr. din  

Încadrarea: CADRU DIDACTIC AUXILIAR 

Nivelul postului: DE EXECUȚIE 

Număr de ore sarcini de serviciu: 40 / săptămână (1 NORMĂ) 

Cerinţe: 

- studii 

- studii specifice postului – Automatizări și calculatoare, Informatică 

- cunoștințe de operare pe calculator: AVANSATE, ADMINISTRARE REȚEA  

                                                           (WORD, EXCEL, INTERNET, POȘTĂ ELECTRONICĂ) 

- vechime în muncă la 1.09.2017:  

- vechime în învăţământ la 1.09.2017:  
 

 Relaţii profesionale: 

 directorii unităţii şcolare;  

  personalul unităţii şcolare (profesori, învăţători);  

 secretarul unităţii;  

 administratorul unităţii;  

 serviciul contabilitate;  

 membrii comisiei de protecţie a muncii şi PSI;  
 

Obiectiv general :  

 Întreținerea rețelelor de PC 

 Îndeplinirea sarcinilor de lucru, atribuţiile şi responsabilităţile 

 Revizii periodice ale computerelor și tehnică de calcul 

 Întreținerea și operarea sistemului de supraveghere video 

 Completare date SIIIR   

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
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I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 

 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 

 

1.1. Gestionarea și verificarea permanentă a stării de funcționare a echipamentelor de calcul din dotare 

și asigurarea utilizării în bune condiții a acestora. 

- Identifică pe piață softuri în funcție de nevoile instituției;   

- Se asigură de buna funcționare a echipamentelor de calcul din dotare și utilizarea în bune condiții a acestora 

precum și a sistemului de operare video. 

  

1.2. Întreținerea și administrarea rețelei de calculatoare si a accesului la INTERNET a CNTLR 

- Asigură buna funcționare a softurilor educaționale existente în cadrul compartimentelor. 

 

1.3. Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul Colegiului Național „Traian 

Lalescu” Reșița. 

- Participă la proiectarea activităților realizate de către CNTLR conform cu oferta educațională a instituției; 

 

 

1.4. Participarea la  activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare extrase din  planul 

managerial al Colegiului Național „Traian Lalescu” Reșița. 

-  Are abilităţi de operare PC şi le foloseşte în proiectarea activităţii specifice, inclusiv în cadrul activității 

extracurriculare; 

 

1.5. Îndeplinește orice sarcină desemnată de către conducerea unității în limita competențelor 

profesionale. 

 

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR  

2.1. Asigurarea asistenței tehnice echipamentelor existente în cadrul instituției.. 

- Sprijină cadrele didactice în întocmirea documentelor specifice și asigură asistența tehnică a echipamentelor 

existente. 

 

2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate 

- Utilizează și gestionează eficient resursele puse la dispoziția postului: 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. 

- Se implică în activitățile derulate în cadrul Colegiului Național „Traian Lalescu” Reșița. 

 (Strategia Naționala de Acțiune Comunitară). 

 

 

3.  COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE    

3.1 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu beneficiarii. 

- Asigură interfața între instituție și beneficiarii direcți și indirecți ai acesteia prin reactulizarea informațiilor de 

pe site-ul instituției. 

 

3.2. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu personalul Colegiului Național „Traian 

Lalescu” Reșița. 

-  Realizează, administrează și reactulizează site-ul Colegiului Național „Traian Lalescu” Reșița. 

în urma primirii de informații de la personalul didactic al CNTLR 

 

 



B-dul. Al.I. Cuza Nr. 7, 320120                                                                                                              Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1  

REŞIŢA – ROMANIA                                                                          3 / 5                                                                                 010168, Bucuresti  

Tel/fax: 0255/215847; Fax: 0255/215345                                                                                                                            Tel:    +40 (0)21 405 57 06 

e-mail: cntlresita@gmail.com , cntlresita@yahoo.com                                                                              Fax:   +40 (0)21 310 32 05 
www.ltl-resita.ro , www.cntlr.ro , PIC 940914163                                                                                                                              www.edu.ro 

 

 

 

3.3 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu echipa managerială.   

- Comunică permanent cu directorul CNTLR și coordonatorii compartimentelor în vederea transmiterii 

informațiilor la termen. 

 

3.4 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în cadrul comunității. 

- Diseminează pe site-ul instituției informații privind activitățile specifice derulate de către personalul didactic 

din cadrul Colegiului Național „Traian Lalescu” Reșița. 

 

 

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. 

- Menține legătura cu firmele producătoare ale softurilor educaționale folosite în cadrul compartimentelor 

CNTLR ale echipamentelor de calcul și cu alte firme de profil. 

 

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

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

formare/perfecționare. 

- Se implică în derularea activităților specifice, pe baza competențelor dobândite în urma participării la 

programe de formare / cursuri de perfecționare. 

- Centralizează și realizează baze de date în urma aplicării de chestionare, pentru realizarea studiilor de 

cercetare desfășurate de către Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița ori la solicitarea I.S.J., M.E.N., etc. 

 

4.2. Implicarea în organizarea activităților specifice la nivelul comisiilor metodice din cadrul Colegiului 

Național „Traian Lalescu” Reșița. 

- La solicitarea directorului Colegiului Național „Traian Lalescu” Reșița/ responsabililor comisiilor metodice 

/ cadrelor didactice, se implică în organizarea și derularea activităților specifice în cadrul comisiilor respective. 

 

4.3. Realizarea/actualizarea portofoliului și dosarului personal. 

- Realizează și actualizează portofoliul și dosarul personal. 

 

5. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII 

UNITĂȚII ȘCOLARE 

5.1. Dezvoltarea de parteneriate și  proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale. 
- Redactează la solicitare eventuale parteneriate și proiecte educaționale propuse de către Colegiul Național 

„Traian Lalescu” Reșița. 

 

5.2. Promovarea ofertei educaționale. 

- Se implică în realizarea acțiunilor de promovare a ofertei educaționale; 

 

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

comportamentelor nesănătoase în mediul școlar. 

- Centralizează și realizează baze de date în Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița. 

 

5.4. Respectarea normelor , procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate 

tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul Colegiului Național „Traian Lalescu” Reșița. 

- Îşi însuşește şi respectă normele de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora;  

- Îşi însuşește şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de 

aplicare a acestora;  

- Respectă prevederile ROI. 
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5.5. Implicarea activă în crearea unei culturi a calității la nivelul organizației. 

- Promovează sistemul de valori al unității la nivelul comunității; 

- Facilitează procesul de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale. 

 

6. CONDUITA PROFESIONALĂ 
 

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

- Utilizează un limbaj civilizat, politicos în totalitatea relațiilor interumane; 

-Se prezintă la locul de muncă, respectiv Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița într-o ţinută decentă;  

- Respectă colegii din Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița şi persoanele din afara instituției; 

- Are un comportament civilizat, punând pe primul loc relațiile interumane, armonia grupului, munca în echipă 

şi randamentul muncii. 

 

 

6.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale 

- Manifestă profesionalism în domeniul în care își desfăşoară activitatea; 

- Dovedește rapiditate şi operativitate în mişcarea documentelor şi circulaţia informaţiilor; 

- Se implică direct prin eforturi susținute, perseverență, în activităţile pe care le are în atribuţiile de serviciu; 

- Manifestă spirit de echipă (acțiunea gândită şi înfăptuită în comun, coeziunea şi întrajutorarea colegilor în 

realizarea activităţii etc.);  

 

II. ALTE ATRIBUŢII 
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ , salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini 

repartizate de angajator , precum şi să respecte  normele , procedurile de sănătate şi securitate a muncii , de PSI 

şi ISU , în condiţiile legii. 

1. Răspunde de gestionarea laboratoarelor de informatică, ținând o evidenţă clară a materialului existent 

(părţi componente ale calculatoarelor, soft-uri, licenţe) în urma inventarelor făcute anual la nivelul 

unităţii şcolare;  

2. Trebuie să respecte programul de lucru stabilit în contract (de regulă între orele 8-16, sau în funcţie de 

necesităţi);  

3. Trebuie să anunţe la timp situaţiile personale de excepţie care ar duce la încălcarea programului de lucru 

într-o anume zi sau perioada şi funizarea unei soluţii de rezolvare pentru acoperire sarcinilor postului 

(comunicarea situaţiei apărute se va face conducerii unităţii şcolare, specificându-se: motivul, durata şi 

soluţia de rezolvare);  

4. Răspunde de dotarea calculatoarelor cu programe necesare în procesul educativ;  

5. Acordă sprijin tehnic informatizării administraţiei şcolare prin realizarea unor baze de date;  

6. Se preocupă permanent de asigurarea securităţii reţelei de calculatoare;  

7. Se preocupă permanent de SIIIR. 

8. Întreţine, repară şi înlocuieşte dispozitivele calculatoarelor urmărind şi aplicând soluţii tehnice pentru 

mărirea capacităţii şi calităţii lor;  

9. Sprijină cadrele didactice  

10. Preia şi predă laboratoarele de informatică la intrarea şi la ieşirea din programul de lucru, cu 

consemnarea stării în care se găsesc laboratoarele. Neregulile se vor înregistra explicit în caietul 

laboratorului;  

11. Solicită profesorului completarea fişei laboratorului privind repartizarea elevilor pe posturi de lucru la 

intrarea clasei în laorator, consemnează modificările de repartizare pe care le face profesorul în timpul 

orelor de laborator şi preia fişa semnată de către profesor la încheierea activităţii grupei respective;  
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12. Interzice, în mod civilizat, accesul sau rămânerea în laborator a elevilor care nu sunt însoţiţi de 

profesorul clasei/grupei de lucru de la acel moment;  

13. Interzice, în mod civilizat, accesul oricărui elev sau persoană care nu face parte din catedra de 

informatică în laboratoare în perioada de întreţinere a sistemelor sau când laboratoarele sunt libere;  

14. Opreşte desfăşurarea orelor în laborator, prin oprirea accesului la reţea în acel laborator, în cazul în care 

constată că elevii joacă jocuri pe calculator şi nu respectă proietul didactic;  

15. Se preocupă de permanenta perfecţionare şi îmbunătăţire a pregătirii profesionale, în vederea aplicării 

corecte şi complete a reformei învăţământului;  

16. Sprijină cadrele didactice in utilizarea calculatorului, in predarea altor discipline (matematica, fizica, 

chimie, astronomie, geografie, etc.) Precum si in evaluarea asistata de calculator;  

17. Utilizeaza si foloseste principalele sisteme de operare a calculatoarelor pentru inregistrarea programelor 

necesare desfasurarii orelor de laborator;  

18. Pune in functie echipamentele electronice aflate in dotarea scolii;  

19. Respecta regulile de protectie a muncii in laborator si efectueaza instructajul elevilor;  

20. Se ocupa de materialul didactic demonstrativ pentru lucrari si lectii, potrivit indicatiilor profesorului de 

specialitate;  

21. Sprijina elevii in vederea organizarii si desfasurarii activitatii in cercuri;  

22. La terminarea programului se ocupa de verificarea starii in care se gasesc laboratoarele (functional si 

structural);  

23. Realizeaza referate de necesitate referitoare la dotarea laboratorului;  

24. Se ocupa de administrarea retelei de internet si serviciile de e-mail.  

 

Răspunderea disciplinară: 

 Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în  mod necorespunzător atrage după sine 

diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor  legale în vigoare. 

 

                În funcţie de nevoile specifice ale şcolii se obligă să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de 

conducerea unităţii, în condiţii legale.  

                                         

           Director, 

   Prof. Luminița BROASCĂ 
                                                                                          Semnătura titularului de luare la cunoştinţă: 

                                                              

L.S                                                                                               .................................................  

 

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

 

 

 

 


