FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ANUL 2020
DIDACTIC AUXILIAR

POZIłIA APLICANTULUI
Numele şi prenumele solicitantului

BIBLIOTECAR

FuncŃia

Unitatea de învăŃământ
Vechimea în învăŃământ
Calificativ obŃinut în perioada
evaluată
Perioada evaluată
Criteriul care trebuie
îndeplinit de către
candidat
1. CRITERIUL
ACTIVITATILOR
COMPLEXE CU
VALOARE
INSTRUCTIVEDUCATIVĂ
(95 puncte)

Punctaj
maxim
15 pct.

25 pct.

1 septembrie 2014 - 31 august 2019
Subcriterii care trebuie
îndeplinite

a) Calitatea întocmirii
documentelor de evidență a
activității de bibliotecă,
respectând normele
biblioteconomice în vigoare
(catalog alfabetic/sistematic,
registrul de înscriere a cititorilor,
registrul de evidență a
cititorilor/publicațiilor
împrumutate etc.)
b) gestionarea volumelor aflate în
bibliotecă
gestionarea unui fond de carte
în limbi străine
c) IniŃierea unor activităŃi /
proiecte care să ducă la
creșterea numărului de cititori
activi şi a numărului de volume
împrumutate / consultate.
d) Suportul acordat utilizatorilor
bibliotecii prin:
- punerea la îndemâna cititorilor a
instrumentelor de informare care să
înlesnească orientarea rapidă în
colecŃiile bibliotecii;
- redactarea de liste bibliografice
- furnizarea de carte prin împrumut
interbibliotecar;
- acŃiuni de sprijinire a informării /
documentării cadrelor didactice şi
elevilor;
- acŃiuni de stocare a informaŃiei

35 pct.

- furnizor de informaŃie pentru
examenele de perfecŃionare
e) ActivităŃi şi rezultate obŃinute
pentru stimularea și îndrumarea
elevilor privind utilizarea
bibliografiei, dezvoltarea

1

Detalierea
punctajului
maxim subcriterii
- 5 pct.

2 pct./ peste
10000 volume
1 pct./ sub
10000 volume
- 1 pct.
- 2 pct./
activitate/proiect

- 2 pct.
(min. 2
instrumente)
- 3 pct.
(min. 3 liste)
-1 pct.
- 1 pct./activitate

-1 pct./
activitate
- 2 pct.

Autoevaluare

Evaluare
IȘJ

Evaluare
contestații

Criteriul care trebuie
îndeplinit de către
candidat

Punctaj
maxim

Subcriterii care trebuie
îndeplinite
deprinderilor de informare/studiu
individual/comunicare etc.:
- expoziŃii curente şi tematice, mese
rotunde, cercuri literare etc.
- recenzii, prezentări de carte
- lansări de carte
- întâlniri cu scriitori

8 pct.

12 pct.

TOTAL
2. CRITERIUL PRIVIND
PERFORMANTE
DEOSEBITE IN
INOVAREA
BIBLIOTECONOMICĂ
(30 puncte)

95 pct.
5 pct.

5 pct.

5 pct.

- organizarea de evenimente de
promovare a bibliotecii
e) Activitate depusă în calitate de:
- membru / colaborator în colectivul
redacŃional al revistei şcolare a
unităŃii de învăŃământ sau a altor
publicații
- autor/coautor de articole în reviste
şcolare/alte publicații școlare
f) Implicare în pregătirea ți
organizarea olimpiadelor/
concursurilor şcolare cuprinse în
calendarul şi programul de activităŃi
al ISJ/MEC (CAEJ, CAERI, CAEN)
- membru în comisiile de
organizare;
- organizare / colaborare în
desfășurarea de concursuri şi
festivaluri cuprinse în calendarele
județene/naționale;
- furnizarea de materiale pentru
pregătirea examenelor/
concursurilor naŃionale (olimpiade,
titularizare/mentorat/grade didactice
etc.)
a) ContribuŃii la:
- informatizarea activităților de
bibliotecă
- regulamente/proceduri
- evidența/gestionarea de manuale
b) Elaborare de:
- cărți în domeniul educațional,
înregistrate cu ISBN
- articole de specialitate/de
promovare a imaginii bibliotecii etc.,
în publicații înregistrate cu ISSN
c) Participare la
simpozioane/conferințe:
-locale
-județene
-naționale
-internaționale
Comunicări la

2

Detalierea
punctajului
maxim subcriterii
- 1 pct./
activitate
- 1 pct./
activitate
- 2 pct./
activitate
- 3 pct./
activitate
- 2 pct./
activitate
- 3 pct./membru
- 2 pct./
colaborator
- 2 pct./autor
- 1 pct./coautor

- 3 pct.
- 5 pct./ediție
organizator
- 3 pct./ediție/
colaborator
- 1 pct./
material

-1 pct.
-1 pct.
-2 pct.
2 pct./lucrare
(autor)
1 pct./lucrare
(coautor)
- 0,5 pct./
articol

- 0,5 pct.
-1 pct.
-2 pct.
-3 pct.

Autoevaluare

Evaluare
IȘJ

Evaluare
contestații

Criteriul care trebuie
îndeplinit de către
candidat

Punctaj
maxim

5 pct.

10 pct.

Subcriterii care trebuie
îndeplinite
simpozioane/conferințe:
-locale
-județene/regionale
-naționale
-internaționale
d) Activitate depusă în calitate de:
- coordonator/organizator de
activităŃi metodice/de specialitate
- responsabil de cerc metodic
e) Activitate desfășurată în cadrul
unor comisii tehnice de elaborare a
unor acte normative/administrative,
în cadrul unor comisii consultative
de dialog social și al altor structuri
de dialog social și în comisiile
naționale de specialitate
- activitate în domeniul sindical la
nivel:
- naŃional /- județean
- local

TOTAL
3.CRITERIUL PRIVIND
ACTIVITĂłILE
EXTRACURRICULARE
ŞI IMPLICAREA ÎN
PROIECTE
(15 puncte)

-1 pct./lucrare
-2 pct./lucrare
-3 pct./lucrare
-4 pct./lucrare
- 2 pct./activitate
- 2 pct.

- 2 pct.

- 1 pct.
- 0,5 pct.

30 pct.

5 pct.

5 pct.

5 pct.

TOTAL
4. CRITERIUL PRIVIND
CONTRIBUłIA LA
DEZVOLTAREA
INSTITUłIONALĂ
(10 puncte)

Detalierea
punctajului
maxim subcriterii

15 pct.
5 pct.

2 pct.

2 pct.
1 pct.

Implicarea în organizarea de
proiecte (concursuri, simpozioane,
festivaluri etc.) coordonate de:
- inspectoratul şcolar:
a.
în calitate de coordonator
b.
în calitate de participant

3 pct.
2 pct.

-minister:
a. în calitate de coordonator
b. în calitate de participant

3 pct.
2 pct.

-alŃi parteneri recunoscuŃi de
minister:
a. în calitate de coordonator
b. în calitate de participant

2 pct.
1 pct.

a) realizarea de parteneriate cu
instituŃii din domeniul educaŃiei şi
cel al culturii (universităŃi, biblioteci,
muzee, centre de cultură, case de
cultură, asociaŃii, fundaŃii), la nivel
local/regional/ naŃional/internaŃional
b) rezultate obtinute in educatia
adultilor si conversia profesionala
prin:
- organizarea/ desfasurarea de
cursuri de formare;
- participarea la cursuri de formare/
perfecționare
c) atragerea de fonduri/donaŃii de
carte, mobilier, aparatură etc.
pentru bibliotecă
d) organizarea CDI și desfășurarea
de activități în cadrul acestuia

3

- 0,5 pct./
parteneriat

- 1 pct.
- 1 pct.
- 2 pct.

- 1 pct.

Autoevaluare

Evaluare
IȘJ

Evaluare
contestații

Criteriul care trebuie
îndeplinit de către
candidat
TOTAL
TOTAL GENERAL

Punctaj
maxim

Subcriterii care trebuie
îndeplinite

Detalierea
punctajului
maxim subcriterii

Autoevaluare

Evaluare
IȘJ

Evaluare
contestații

10 pct.
150 pct.
Semnătura candidatului ______________

*NOTĂ: Totalul general va fi calculat ca sumă a totalurilor celor 4 criterii, fără a se depăşi punctajul maxim
alocat fiecărui criteriu.
Comisia de evaluare
Nume și prenume

Funcția în cadrul comisiei
Președinte
Inspector școlar/Reprezentant al personalului
didactic auxiliar

Semnătura

Comisia de contestații
Nume și prenume

Funcția în cadrul comisiei
Președinte
Membru
Membru

4

Semnătura

