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Numele și prenumele: 

 

       

Unitatea  de învățământ:                                                                                                

 

 

FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE - GRADAȚIE MERIT 2021 

FUNCȚIA : BIBLIOTECAR  

 

Criterii care trebuie îndeplinite de către candidat  

Perioada evaluată: 01.09.2015– 31.08.2020   

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. Pregătire 

profesională 

Studii medii – 5 puncte 

Studii superioare – 9 puncte                 

Atestat bibliotecar/arhivist -10 puncte 

Masterat/doctorat biblioteconomie – 15 puncte 

Documente justificative: 

diplomă/atestat, copie conform cu originalul 

15 

 

  

2. Perfecționare Organizator cerc pedagogic 

1 punct/cerc- maxim 5 puncte 

Prezentare materiale cerc pedagogic/participare cerc pedagogic 

0,5 puncte/cerc – maxim 5 puncte 

Documente justificative: 

-certificat de participare/organizare, copie conform cu originalul, 

adeverință eliberată de conducerea unității 

10   

3. Activități în 

cadrul 

programului de 

reformă din 

perspectiva 

bibliotecarului 

școlar 

Implementarea programului  de informatizare a bibliotecii/abilități 

de operare pe calculator 

-5 puncte pentru implementarea programului de informatizare a 

bibliotecii 

-5 puncte pentru abilități de operare pe calculator (curs absolvit) 

Documente justificative: 

-diplomă/certificat, document care să ateste implementarea 

programului de informatizare a bibliotecii, copie conform cu 

originalul 

10   

Participarea la simpozioane, colocvii, mese rotunde 

-2 puncte pentru fiecare participare cu lucrare – maxim 10 puncte 

Documente justificative: 

-certificat de participare, copie conform cu originalul, adeverință 

eliberată de conducerea unității 

10   

4. Activități 

complexe cu rol 

instructiv - 

educativ 

Organizator/coordonator în cadrul unor concursuri școlare, cultural 

– literare la nivelul școlii, județului, interjudețean și național  

-2 puncte/ concurs, maxim 10 puncte 

Contribuții la realizarea revistei școlare – 5 puncte 

Documente justificative: 

-certificat de participare/organizare, copie conform cu originalul, 

adeverință eliberată de conducerea unității 

- adeverință eliberată de conducerea unității cu gradul de implicare 

la realizarea revistei școlare 

15   

Activitate publicistică în specialitate 

1 punct/activitate, maxim 5 puncte 

5   



 

 

 Semnătură candidat_____________________ 

Documente justificative: 

-activitate, copie conform cu originalul, adeverință eliberată de 

conducerea unității 

Responsabilități în cadrul distribuirii manualelor școlare: 

< 1000 elevi – 5 puncte; 

>1000 elevi – 10 puncte 

Documente justificative: 

-adeverință emisă de conducerea unității de învățământ cu numărul 

de elevi 

10   

Activități desfășurate în domeniul de specialitate în afara unității de 

învățământ: 

-membru în comisii de concurs / contestații: 

-la solicitarea ISJ: 2 puncte/comisie, maxim 10 puncte; 

-la solicitarea altor unități de învățământ: 1 punct/ comisie, maxim 5 

puncte 

Documente justificative: 

-decizie, copie conform cu originalul, adeverință eliberată de 

conducerea unității 

15   

5. Îmbogățirea 

fondului de carte 

Număr volume de bibliotecă: 

<10.000 volume -5 puncte; 

10.001-20.000 volume -7 puncte; 

>20.000 volume -10 puncte. 

Documente justificative: 

Adeverință emisă de conducerea unității de învățământ cu numărul 

de volume înregistrat la bibliotecă. 

10   

Număr de cititori: 

<500 fișe -3 puncte; 

501-1000 fișe -5 puncte; 

>1000 fișe -8 puncte. 

Documente justificative: 

-adeverință emisă de conducerea unității de învățământ cu numărul 

de cititori la bibliotecă. 

8   

Realizarea abonamentului la presă   

-1 punct/abonament, maxim 5 puncte 

Documente justificative: 

-abonament, copie conform cu originalul, adeverință eliberată de 

conducerea unității 

5   

6. 

 

Preocupare pentru 

formare continuă 

Curs de formare/perfecționare 

-1 punct pentru fiecare curs de formare/perfecționare, maxim 5 

puncte 

Documente justificative: 

-diplomă/certificat, copie conform cu originalul 

5   

7.  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   


