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                   Validată în Comisia paritară                                                                          

din data de 30.03.2017       

 

 

FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE  

PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT – 2017 

BIBLIOTECAR ȘCOLAR 

 

NUME ȘI PRENUME  

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

FUNCȚIA  

SPECIALITATEA  

VECHIME ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT  

VECHIME ÎN FUNCȚIE  

CALIFICATIVE OBȚINUTE ÎN ULTIMII 5 ANI  

PERIOADA EVALUATĂ 01.09.2011 – 31.08.2016 

CRITERII DE EVALUARE PUNCTAJ Punctaj 

comisie de 

contestații 

Punctaj 

maxim 

Auto 

evaluare 

Punctaj 

comisie 

de 

evaluare 

1. CRITERIUL ACTIVITĂȚILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV-

EDUCATIVĂ 

70 puncte    
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a) Indici maximi de lectură a cărţii şi de atragere a utilizatorilor şi  beneficiarilor  

bibliotecii  

  Se va ataşa raportul de activitate/fiecare an 

10 p    

      1. Indicele de lectură = număr documente împrumutate acasă sau citite la sala de 

lectură/număr cititori înscrişi în bibliotecă  

5 p    

      2. Indicele de atragere = număr cititori înscrişi în bibliotecă/ număr total elevi din 

şcoală 

5 p    

b) Implicarea în activitatea de formare,  pregătire suplimentară a elevilor şi 

cadrelor didactice  Se vor ataşa procesele verbale de certificare, alte dovezi, în copie.  

20 p    

       1. Acţiuni de popularizare şi promovare a cărţii, întâlniri cu scriitori, lansări de carte 

etc. (1p /acțiune) 

10 p    

       2.Activitate de coordonare a unor elevi pentru participarea la concursuri judeţene sau 

naţionale, activităţi extraşcolare  

Se anexează diplomele, adeverinţele şi alte documente doveditoare.    

 (1p /activitate)         

7 p    

3.Publicarea pe site-ul instituţiei sau  pe alte site-uri de specialitate a activităţilor. Se 

anexează print-screen-uri.  (0,5p/postare) 

3 p    

c) Atestat în utilizarea calculatorului 

Se anexează adeverință cu valabilitate în perioada evaluate. 

10 p    

       1.Existenţa unui soft de bibliotecă     2,5 p    

       2.Evidenţa informatizată a fondului de carte   2 p    

       3. Atestat în utilizarea calculatorului   3 p    

       4. Completarea datelor în BDNE/SIIR  (0,5 p/an)  2.5 p    

d) Proiecte de parteneriat  educaţional  
Se anexează actele doveditoare care probează explicit existenţa acestora.  

10 p    

Parteneriate încheiate de unitatea de învăţământ cu biblioteci/muzee/instituţii de cultură la 

iniţiativa bibliotecarului şcolar  

(1p/parteneriat) 

10    

e) Calificativul foarte bine în ultimii 5 ani Se anexează adeverinţă de la direcţiune.  10 p    
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(2p/an) 

f) Participarea la perfecţionări sau instruiri de specialitate în ultimii 5 ani. Se 

anexează adeverinţă/certificat.  

10 p    

1. Finanțate de către candidat (2,5 p/curs) 
7 p    

2. Finanțate de către instituție (1 p/curs)    

3. Nefinanțate la nivel  local (0,25 p/curs) 3 p    

județean (0,5 p/curs)    

național (0,75 p/curs)    

  2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea activităţii derulate   10 p    

a) Contribuția la elaborarea de: 2 p    

Coordonare de reviste școlare sau alte reviste de specialitate (0,5 p/revistă) 1 p    

    Elaborarea de proceduri în specificul activității (0,5 p/ procedură) 1 p    

b) Elaborarea sau coordonarea de cărți, reviste/articole publicate în domeniul 

didacticii, specialității și managementului educational, înregistrate cu ISBN/ISNN  

Se vor atașa copii ale paginii de titlu și articolului. (0,5 p/carte/revistă/art.) 

2 p    

c) Activități de: 6 p    

1. Participare la activități metodice cu bibliotecarii școlari, organizate de CCD. 

Se vor anexa adeverințe. (0,5 p/participare) 

1 p    

2. Participare la simpozioane/conferințe naționale sau internaționale (0,5 p/participare) 1 p    

3. Participare la simpozioane/conferințe județene sau regionale (0,5 p/participare)    

4. Prezentare de activități de bune practici în cadrul activităților metodice cu bibliotecarii 

școlari. Se prezintă copie dupa proces-verbal sau alta dovadă. (0,5 p/prezentare) 

1    

5. Membru în Asociația bibliotecarilor din România sau participarea la activitățile acestei 

asociații. Se anexează adeverință/dovadă. (0,2 p/an) 

1    

6. activitate  în domeniul sindical:     

      local -lider de scoala 0,25p/an 

                judetean 0,5p/an 

               national/ international o,75p/an 

7.                                                                                                                                                                                                                                                           

2    
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  3. Criteriul  privind activitățile extracurriculare și implicarea în proiecte  15 p    

a) Performanțe dovedite în pregătirea elevilor distinși la 

concursuri cultural-artistice, tehico-științifice incluse în 

calendarul activităților educative naționale/regionale 

elaborate de MEN 

local (0,25 p/concurs) max. 

0,5p 
3 p    

județean (0,5 p/concurs) max. 

1p 

   

național (0,75 p/concurs) max 

1,5p 

   

b)  Organizarea de concursuri și festivaluri la nivel 

international, national sau regional/interjudețean; 

organizarea de spectacole, expoziții, concerte la nivel 

international, national sau regional/interjudețean incluse în 

ărogramul de activități și în calendarul inspectoratului 

școlar/MEN. 

Se anexează diplome sau adeverințe care să ateste calitatea de 

organizator 

local (0,25 p/concurs) max. 

0,5p 
3 p    

județean (0,5 p/concurs) max. 

1p 

   

național (0,75 p/concurs) max 

1,5p 

   

c) participarea la proiecte europene/internaționale care au ca 

obiective performanța școlară, progresul școlar 

local (0,25 p/proiect) max. 

0,5p 
3 p    

județean (0,5 p/proiect) max. 

1p 
   

național (0,75 p/proiect) max 

1,5p 
   

d) Inițierea și organizarea unor activități extrașcolare relevante din perspectiva prevenirii și 

combaterii abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii 
3 p    

e) Implicarea în realizarea unor activități de schimb de experiență cu alte școli, rețele sau 

proiecte interșcolare 

    

4. Criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională    5 p    

a) Atragerea de finanțări extrabugetare pentru unitatea de învățământ, centre de 

documentare și informare, având ca efect creșterea calității activității 

instituționale. Se anexează adeverinţă de la direcţiune care probează explicit 

atragerea de finanțări.   (0,5p/finanțare) 

1p    

b) Realizarea unor proiecte cu finanţare extrabugetară având drept obiectiv creșterea 2p    
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calității procesului de învățământ și dezvoltării instituționale.  
     Se anexează proiectul sau adeverinţă de la direcţiune care probează explicit realizarea 

proiectului.  (1p/proiect) 

c) Implicarea în desfășurarea activităților de voluntariat Se anexează adeverinţă care 

probează explicit implicarea.  (0,5p/activitate) 

1p    

d) d) Realizarea de activităţi/sarcini suplimentare ( participarea la concursuri de ocupare a 

posturilor, ore  suplimentare neplătite, programe, proiecte, activități etc. )  
Se anexează adeverinţe sau certificat de participare  care probează explicit existenţa 

acestora.(0,5p/participare) 

1p    

TOTAL GENERAL 100 

PUNCTE 

   

 

 

Notă:  
Raportul de autoevaluare a activității desfășurate, împreună cu actele doveditoare, vor fi așezate în  dosar în funcție de succesiunea criteriilor și 

subcriteriilor din Fișa de evaluare, în conformitate cu prevederile art. 9 din Metodologie. 

Punctajul final obținut nu poate să depășească 100 puncte, iar punctajele pe fiecare criteriu/subcriteriu sunt cumulative, dar  nu pot depăși punctajul maxim 

acordat criteriului/subcriteriului. 

Se vor lua în considerare doar fotocopiile actelor doveditoare depuse la dosar, certificate pentru conformitate cu originalul de către  conducerea 

unității de învățământ la care candidatul a depus dosarul. 

 

 

 

Data________________               Semnătură candidat ________________ 

 


