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Anexa 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr.3597/18.06.2014 

(Anexa 4 la Metodologie)  

Aprobată  în C.A. din data 10.02.2020  

 

 

FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE 

 BIBLIOTECAR ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

 

Numărul fișei postului: ............................. 

Numele și prenumele titularului: ............................................................................. 

Perioada evaluată: .................................................................................................... 

Calificativul acordat: ............................................................................... 

 

Domenii 

ale evaluării 
Criterii de performanță Indicatori de performanță Punctaj maxim Punctaj autoevaluare 

Punctaj 

evaluare 

compartiment 

Punctaj 

evaluare 

C.A. 

Validare 

C.P.  

1. Proiectarea  

activității  

1.1.Respectarea normelor 

biblioteconomice în vigoare 

recomandate pentru funcționarea 

bibliotecii școlare. 

Elaborarea planului managerial al 

compartimentului bibliotecă   

1     

Corelarea activității în raport cu Planul 

managerial al unității 

1     

Asigurarea serviciul de evidență, catalogare, 

organizare a cataloagelor 

1     

Asigurarea creșterii fondurilor de publicații 

ale bibliotecii în funcție de dinamica pieței 

de tipărituri, caracterul enciclopedic, precum 

și resursele bugetare existente  

1     

Prelucrarea/descrierea bibliografiei și 

clasificarea publicațiilor intrate în colecțiile 

bibliotecii 

1     

1.2 Respectarea procedurilor 

existente la nivelul unității cu 

privire la: 

 efectuarea operațiilor în 

documentele de evidență 

Efectuarea evidenței primare, individuale și 

gestionare a colecțiilor în conformitate cu 

normele biblioteconomice uzuale      

2     

Respectarea R.O.I. și a procedurilor 

elaborate la nivelul unității 

1     



  

LICEUL  TEHNOLOGIC ,,MIHAI EMINESCU” 

Slobozia 920024, Județ Ialomița  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        

2 

 

Domenii 

ale evaluării 
Criterii de performanță Indicatori de performanță Punctaj maxim Punctaj autoevaluare 

Punctaj 

evaluare 

compartiment 

Punctaj 

evaluare 

C.A. 

Validare 

C.P.  

(RFM, RI, Fișele de 

evidență, Fișe de cititor); 

 transmiterea informațiilor în 

interiorul și exteriorul 

unității. 

Intrarea/înregistrarea în documente de 

evidență a colecțiilor (cărți, publicații) și 

aranjarea în raft  

1     

Redactarea fișelor bibliografice de catalog si 

de referințe bibliografice  

1     

Înscrierea cititorilor în anul școlar (an 

calendaristic) și la  orice  termen; 

1     

Informarea și punerea la dispoziția 

utilizatorilor spre consultare a unor 

instrumente de informare elaborate de 

bibliotecă sau de alte instituții similare 

(bibliografii tematice, selective și adnotate) 

1     

1.3 Realizarea planificării 

calendaristice a activității 

bibliotecii în concordanță cu 

structura anului școlar  și 

adaptată la particularitățile 

unității școlare. 

Realizarea planificării activității  bibliotecii, 

de evidență statistică a acesteia    

1     

Participarea activă la  procesul instructiv-

educativ, în strânsă colaborare cu cadrele 

didactice, la educaţia elevilor  

1     

1.4 Proiectarea anumitor activități 

de inițiere și valorizare a 

dimensiunii educative a 

tehnologiei informării și 

comunicării (TIC) în cadrul 

bibliotecii. 

Utilizarea  tehnologiei informatice și 

comunicaționale în cadrul bibliotecii  

1     

Descoperirea unor  soluții flexibile pentru 

folosirea calculatorului în activitățile  

desfăşurate 

1     

1.5 Elaborarea de instrumente de 

planificare pe tipuri de activități: 

pedagogice, culturale, de 

comunicare și de gestionare a 

bibliotecii. 

Amenajarea unui spaţiu de formare a 

elevilor în domeniul utilizării informaţiei, 

îndeosebi a celei pe care se bazează achiziţia 

cunoştinţelor şcolare şi, în acelaşi timp,  a 

unui cadru primitor pentru fiecare elev, 

răspunzând nevoii de cunoaştere şi 

curiozităţii acestuia  

1     

Punerea la dispoziţia elevilor şi a 

profesorilor a informaţiile necesare 

desfăşurării activităţii şcolare sau pentru 

lărgirea orizontului cultural al elevilor. 

1     
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Domenii 

ale evaluării 
Criterii de performanță Indicatori de performanță Punctaj maxim Punctaj autoevaluare 

Punctaj 

evaluare 

compartiment 

Punctaj 

evaluare 

C.A. 

Validare 

C.P.  

Gestionarea corespunzătoare a spaţiul, 

pentru buna   funcţionare a  bibliotecii (orar 

de funcţionare, planificarea activităţilor, a 

bunurilor materiale (mobilier, materiale şi 

echipamente şi a fondului documentar pe tot 

parcursul anului şcolar) 

2     

TOTAL  20     

2. Realizarea 

activității 

2.1 Organizarea resurselor 

bibliotecii în vederea punerii lor 

la dispoziția utilizatorilor în 

cadrul activităților. 

Organizarea unor acțiuni de stimulare și 

îndrumare a elevilor privind utilizarea 

lucrărilor de referință,a cataloagelor, pentru 

dezvoltarea deprinderilor de autoinformare  

documentară ale muncii intelectuale, de 

studiu individual  

2     

Sprijinirea elevilor organizând și 

desfășurând activități în cercuri diverse  

2     

2.2 Realizarea completă/corectă/                                                                             

legală a operațiilor 

biblioteconomice (catalogare, 

clasificare/indexare, depozitare, 

evidență, împrumut, inventariere, 

casare) prin  colaborare cu alte 

compartimente. 

Organizarea sistemul de catalogare propriu, 

asigurând informații de actualitate asupra 

existenței și circulației fondurilor de 

publicații  

2     

Participarea la inventarierea (verificarea) 

anuală prin sondaj al colecțiilor bibliotecii la 

solicitarea organelor financiar contabile 

3     

Verificarea colecțiile în vederea selecției  

publicațiilor pentru casare 

2     

2.3 Gestionarea prin securitate și 

bună păstrare a dotării și 

colecțiilor bibliotecii. 

Responsabilitatea privind gestionarea 

colecțiilor prin asigurarea securității acesteia 

2     

Recuperarea la timp a volumelor  

împrumutate (consultate) în anul școlar  

1     

Gestionarea rațională și eficientă a resurselor 

materiale, financiare, informaționale și de 

timp 

1     

Respectarea normelor de conservare și 

securitate a colecțiilor, a normelor de P.S.I. 

și P.M.  

2     

2.4 Organizarea de expoziții, 

vizite și întâlniri tematice, 

ateliere de creație privind 

promovarea ofertei bibliotecii în 

Organizarea unor activităţi instructiv-

educative, informativ-formative, în 

colaborare cu cadrele didactice, care să 

contribuie la dezvoltarea armonioasă a 

3     
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Domenii 

ale evaluării 
Criterii de performanță Indicatori de performanță Punctaj maxim Punctaj autoevaluare 

Punctaj 

evaluare 

compartiment 

Punctaj 

evaluare 

C.A. 

Validare 

C.P.  

comunitate și atragerea cititorilor. personalităţii elevilor: expoziţii, concursuri, 

ateliere de creaţie,  sesiuni de comunicări  

Participarea la promovarea imaginii unităţii 

de învăţământ în comunitatea educaţională şi 

localǎ 

2     

Diseminarea rezultatelor obținute în cadrul 

acestor activități 

2     

Atragerea cititorilor prin acțiuni de 

promovare a cărţii 

2     

2.5 Adaptarea la complexitatea 

muncii pe baza nivelului de 

concepție, de analiză și sinteză a 

activității. 

Centrarea pe utilizator, folosind servicii 

informaţionale și tehnologia informaţiei și 

acordarea de consultanţă beneficiarilor 

(elevilor, personalului didactic, didactic 

auxiliar) 

2     

Diversitatea şi complexitatea acţiunilor, 

folosind tehnici, strategii, proceduri speciale 

necesare executării lucrărilor 

2     

TOTAL  30     

3. Comunicare și 

relaționare 

3.1 Asigurarea unei bune 

comunicări și relaționări la nivel 

intern (cu elevii, cadrele 

didactice, didactic-auxiliare).  

Comunicare şi relaţionare la nivel intern (cu 

cadrele didactice , cu elevii,  cu personalul 

didactic auxiliar, cu personalul nedidactic, 

cu managerii școlii) 

2     

Utilizarea unor  modalităţi de comunicare 

eficiente adecvate situaţiilor 

2     

3.2 Comunicarea eficientă cu 

utilizatorii externi (părinți, 

comunitate) și parteneri. 

Comunicare şi relaţionare la nivel extern 

(părinţii elevilor, factori ierarhici superiori, 

comunitatea, parteneri sociali)   

3     

Manifestă interesul pentru facilitarea 

schimbului de informaţii cu alţi factori 

externi 

3     

3.3 Atragerea elevilor către 

activitățile bibliotecii și 

stimularea lecturii (numărul 

fișelor de cititor). 

Organizarea unor acţiuni instructiv-

educative , informativ-formative  în 

colaborare cu cadrele didactice pentru 

stimularea lecturii 

2     

 Realizarea unor acțiuni de promovare a 

cărții, produselor, serviciilor bibliotecii în 

scopul atragerii cititorilor și consemnarea                            

numărului fișelor de cititori 

2     
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Domenii 

ale evaluării 
Criterii de performanță Indicatori de performanță Punctaj maxim Punctaj autoevaluare 

Punctaj 

evaluare 

compartiment 

Punctaj 

evaluare 

C.A. 

Validare 

C.P.  

3.4 Consolidarea relației dintre 

școală și comunitate. 

Promovarea ofertei educaţionale şi a 

sistemului de valori al unităţii de învăţământ 

la nivelul comunităţii locale și consolidarea 

relației dintre școală și comunitate 

3     

3.5 Colaborarea cu instituții de 

cultură și educație în vederea 

realizării unor proiecte cu 

caracter cultural și educativ. 

Colaborarea cu diferite instituţii publice 

specifice, prin realizarea unor schimburi de 

experienţă cu alte unităţi şcolare, Biblioteca 

Municipală, etc. şi încheierea de 

parteneriate/proiecte educaţionale cu 

caracter cultural și educativ 

3     

TOTAL  20     

4. Managementul 

carierei și al 

dezvoltării 

personale 

4.1 Analiza nivelului și stadiului 

propriei pregătiri profesionale. 

Manifestarea  interesului pentru dezvoltarea 

profesională proprie   

2     

Stabilirea nivelului și stadiului propriei 

pregătiri profesionale în funcţie de dinamica 

informaţiei în domeniu 

2     

4.2 Participarea permanentă la 

cercuri și activități metodice la 

nivel local/ județean/ național. 

Participarea la cercuri și activități metodice, 

la nivel local, județean, la consfătuiri, la 

cercurile pedagogice ale bibliotecarilor, etc.  

3     

4.3 Participarea la programe de 

formare în vederea dezvoltării 

profesionale. 

Participarea la cursuri de specialitate, 

programe de perfecționare, stagii de 

formare, manifestări științifice în vederea 

dezvoltării profesionale 

3     

 TOTAL  10     

5. Contribuția la 

dezvoltarea 

instituțională  și la 

promovarea 

imaginii  școlii 

5.1 Realizarea integrală și la timp 

a atribuțiilor stabilite prin fișa 

postului.  

Respectarea tuturor atribuțiilor prevăzute în 

fișa cadru a postului 

1     

Respectarea ordinelor şi legilor în vigoare, a 

Regulamentului de ordine interioară al 

şcolii, precum şi respectarea termenelor de 

execuţie; 

1     

Raportarea corectă a datelor şi informaţiilor 

solicitate de conducerea şcolii, de comisiile 

din şcoală (CEAC); 

1     

Elaborarea şi prezentarea semestrială a 

rapoartelor activităţii desfăşurate, precum şi 

a planului de măsuri, atunci când este cazul 

1     

5.2 Respectarea Regulamentului Respectarea Regulamentului de organizare şi 1     
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Domenii 

ale evaluării 
Criterii de performanță Indicatori de performanță Punctaj maxim Punctaj autoevaluare 

Punctaj 

evaluare 

compartiment 

Punctaj 

evaluare 

C.A. 

Validare 

C.P.  

de organizare și funcționare a 

bibliotecii școlare și a 

Regulamentului intern al 

bibliotecii școlare, respectarea 

normelor de conservare și 

securitate a colecțiilor, a 

normelor și procedurilor de 

sănătate și securitate a muncii, 

PSI și ISU. 

funcţionare a bibliotecii şcolare şi a 

Regulamentului intern al bibliotecii şcolare, 

respectarea normelor biblioteconomice, în 

vigoare, recomandate pentru biblioteca 

şcolară  

Respectarea normelor de conservare şi 

securitate a colecţiilor, a normelor de pază 

contra incendiilor şi a normelor protecţiei 

muncii 

1     

5.3 Promovarea valorilor 

culturale românești prin 

realizarea de parteneriate 

educative naționale  și 

internaționale. 

Desfășurarea unor activităţi culturale şi  de 

cooperare, promovând  biblioteca prin 

publicarea de articole în domeniul educaţiei 

2     

Valorizarea culturală a patrimoniului 

bibliotecii şcolare, al şcolii şi comunităţii 

locale, prin dezvoltarea de proiecte 

şi parteneriate; 

1     

 Educarea elevilor în vederea dezvoltării unei 

atitudini civice şi a promovării deschiderii 

spre lumea contemporană și implicarea în 

realizarea de acţiuni în vederea promovării 

imaginii şcolii 

1     

5.4 Inițiative personale privind 

stimularea donațiilor și obținerea 

unor sponsorizări în scopul 

dezvoltării  resurselor bibliotecii. 

Iniţiative personale privind stimularea 

donaţiilor şi obţinerea unor sponsorizări în 

scopul dezvoltării colecţiilor 

2     

5.5 Utilizarea rațională și 

eficientă a alocațiilor bugetare 

pentru achiziții, abonamente. 

Utilizarea eficientă a alocaţiilor bugetare 

pentru achiziţii, abonamente şi casare de 

publicaţii 

2     

Evidența și popularizarea publicațiilor 1     

 TOTAL  15     

6. Conduita 

profesională 

6.1. Manifestarea atitudinii 

morale și civice (limbaj, ținută, 

respect, comportament). 

Ţinută morală demnă, în concordanţă cu 

valorile pe care trebuie să le transmită 

elevilor, vestimentaţie decentă şi 

comportament responsabil 

1     

Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a 

elevilor, respectarea demnităţii şi 

recunoaşterea meritului personal al fiecărui 

1     
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Domenii 

ale evaluării 
Criterii de performanță Indicatori de performanță Punctaj maxim Punctaj autoevaluare 

Punctaj 

evaluare 

compartiment 

Punctaj 

evaluare 

C.A. 

Validare 

C.P.  

elev 

6.2.Respectarea și promovarea 

deontologiei profesionale. 

În activităţile desfăşurate aplică/ respectă şi 

promovează deontologia profesională 

1     

Responsabilitate în vederea atingerii de către 

elevi a standardelor de performanţă 

prevăzute în documentele şcolare 

1     

Asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea 

principiilor educaţiei incluzive 

1     

   5     

Total    100     

 

 
Data:       Nume și prenume:        Semnături: 

 Cadru didactic auxiliar evaluat: 

 Responsabil compartiment: 

 Director: 

 Membrii consiliului de administraţie: 

 


