
  

 

 
CRITERIILE SPECIFICE ŞI GRILA DE PUNCTAJ 

PENTRU CONCURSUL DE ACORDARE A GRADAŢIEI DE MERIT - SESIUNEA 2021 
DIDACTIC AUXILIAR 

 

POZIŢIA APLICANTULUI BIBLIOTECAR  
Nume şi prenume solicitant  

Unitatea de învăţământ  

Vechimea în învăţământ  

Perioada evaluată 01.09.2015 – 31.08.2020 

 
Criteriul care trebuie 

îndeplinit de către 
candidat 

Punctaj 
maxim 

Subcriterii care trebuie îndeplinite 

Detalierea 
punctajului 

maxim 
subcriterii 

Punctaj 
auto- 

evaluare 

Punctaj 
Consilul 
consulta

tiv 

Punctaj 
evaluare 
comisie 

Punctaj 
evaluare 

contestații 

01. CRITERIUL 
ACTIVITĂȚILOR 
COMPLEXE CU 
VALOARE INSTRUCTIV- 
EDUCATIVĂ 
 
90 puncte  

15 pct. a) Iniţierea unor activităţi / proiecte 
educative, care să conducă la 
frecventarea bibliotecii 

1 pct./ 
activitate/ 

proiect 

  
  

b) Inițierea unor activități care să ducă 
la creșterea numărului de cititori şi 
a numărului de volume 
împrumutate / consultate. 

1 pct./ activitate 
 

  

  

25 pct. c) Suportul acordat utilizatorilor 
bibliotecii prin: 
 - punerea la îndemâna cititorilor a 
instrumentelor de informare care să 
înlesnească orientarea rapidă în 
colecţiile bibliotecii; 

 
 

2 pct. 

  

  

- redactarea de liste bibliografice; 3 pct.     

- furnizarea de carte prin împrumut 
interbibliotecar; 

1 pct./ activitate 
 

  
  

- acţiuni de sprijinire a informării/ 
documentării cadrelor didactice/elevilor; 

1 pct./ activitate 
 

  
  

- acţiuni de stocare a informaţiei; 
1 pct./ activitate 

  
  

- realizarea de registre/cataloage de 
bibliotecă (tipărite/în format 
electronic/soft de bibliotecă)/ integrarea 
și utilizarea tehnologiei/internetului în 
activitatea bibliotecii școlare 

3 pct. 

  

  

-gestionarea unui fond de carte în limbi 
străine 1 pct. 

  
  

35 pct. d) Activităţi şi rezultate obţinute  pentru 
formarea abilităţilor de comunicare: 
- expoziţii curente şi tematice, mese 
rotunde, cercuri literare etc. 

 
1 pct./activitate 

 

  

  

- simpozioane/conferinţe: 
          - locale 
 
          - judeţene 
 
          - naţionale 
 

 
2 pct./ 
participare 
4 pct./ 
participare 
5 pct./ 
participare 

  

  

 - recenzii, prezentări de carte, expoziții 
de carte/tematice 

2 pct./ activitate   
  

- lansări de carte 2 pct./ activitate    
  

5 pct. e) Activitate depusă în calitate de: 
 - membru / colaborator în colectivul 
redacţional al revistei şcolare a unităţii 
de învăţământ sau a altor publicaţii; 

 
3 pct./ 
publicație 
 

  

  



  

 

Criteriul care trebuie 
îndeplinit de către 

candidat 
Punctaj 
maxim 

Subcriterii care trebuie îndeplinite 

Detalierea 
punctajului 

maxim 
subcriterii 

Punctaj 
auto- 

evaluare 

Punctaj 
Consilul 
consulta

tiv 

Punctaj 
evaluare 
comisie 

Punctaj 
evaluare 

contestații 

- autor de articole în reviste şcolare 1 pct./ articol     

10 pct. f) Pregătirea de concursuri şcolare 
cuprinse în calendarul şi programul de 
activităţi al ISJ/MEC (CAEJ, CAERI, 
CAEN); 

 
 

 

  

  

- membru în comisiile de organizare; 1 pct./ ediție     

- organizare / colaborare concursuri şi 
festivaluri; 

5 pct./ ediție   
  

- furnizarea de materiale pentru 
pregătirea concursurilor din calendarele 
oficiale (CAEJ, CAERI,CAEN etc.) 

1 pct./ material   

  

TOTAL 90 pct.       

02. CRITERIUL PRIVIND 
PERFORMANȚE 
DEOSEBITE ÎN 
INOVAREA DIDACTICĂ/ 
MANAGERIALĂ 
 
40 puncte 

 a) Contribuţii la: 

 informatizarea activităţilor de 
bibliotecă; 

 
1 pct. 

  

  

 elaborarea de 
regulamente/proceduri; 

1 pct./ 
document 

  
  

 organizarea de evenimente de 
promovare a bibliotecii/instituției 
școlare; 

2 pct./ activitate 
 

  

  

 cărţi în domeniul educaţional, 
înregistrate cu ISBN; 

1 pct./ lucrare   
  

 evidenţa sau gestionarea de 
manuale; 

1 pct./ an   
  

b) Publicarea de articole în domeniul 
educaţiei/specialităţii; 

2 pct./  articol 
 

  
  

c) Activitatea de: 
- furnizor de informaţie pentru 
examenele de perfecţionare/ mentorat/ 
grade didactice 

 
1 pct./ material 

  

  

        Activitate în domeniul sindical, la 
nivel: 

          -naţional / internaţional 
         - județean 
         - local 

 
2 pct.  
1 pct.  
0,5 pct.  

  

  

       Comunicări la simpozioane/ 
conferinţe: 
               - locale; 
               - judeţene/regionale;  
               - naţionale / internaţionale. 

 
2 pct./ lucrare 
3 pct./ lucrare 
4 pct./ lucrare 

  

  

d) Activitate în calitate de: 

 membru în comisii organizate la 
nivelul ISJ; 

 
2 pct./ comisie  

  

  

 coordonator/organizator de activităţi 
metodice; 

2 pct./ activitate    
  

 Coordonator de cerc pedagogic. 
 

2 pct./ an 
           

  
  

e) Activitatea desfăşurată în cadrul unor 
comisii tehnice de elaborare a unor  
acte normative/administrative, în cadrul 
unor comisii consultative de dialog 
social şi al altor structuri de dialog 
social şi în comisiile naţionale de 
specialitate. 
f) implicare în activități de voluntariat 

 
1 pct. / comisie 
 
 
 
 
1 pct. /activitate 
 

  

  

TOTAL 40 pct.       

03.CRITERIUL PRIVIND 
ACTIVITĂŢILE 
EXTRACURRICULARE ŞI 
IMPLICAREA ÎN 
PROIECTE 
 

 Implicarea în organizarea de proiecte 
(concursuri, simpozioane, festivaluri 
etc.) coordonate de: 

- inspectoratul şcolar: 
- în calitate de coordonator; 
- în calitate de participant. 

 
 

 
5 pct. 

3 pct. 
2 pct. 

  

  



  

 

Criteriul care trebuie 
îndeplinit de către 

candidat 
Punctaj 
maxim 

Subcriterii care trebuie îndeplinite 

Detalierea 
punctajului 

maxim 
subcriterii 

Punctaj 
auto- 

evaluare 

Punctaj 
Consilul 
consulta

tiv 

Punctaj 
evaluare 
comisie 

Punctaj 
evaluare 

contestații 

15 puncte  - minister: 
- în calitate de coordonator; 
- în calitate de participant. 

- alţi parteneri recunoscuţi de 
minister: 

- în calitate de coordonator; 
- în calitate de participant. 

5 pct. 
3 pct. 
2 pct. 

5 pct. 
2 pct. 
1 pct. 

TOTAL 15 pct.       

04. CRITERUIL PRIVIND 
CONTRIBUŢIA LA 
DEZVOLTAREA 
INSTITUŢIONALĂ 
 
5 puncte  

 a) Contribuţii individuale şi/sau în 
echipă la dezvoltarea politicii 
managementului de bibliotecă, în 
contextul reformei învăţământului: 

- activitate desfăşurată în cadrul 
unor structuri 
profesionale/sociale 

 
 
 
1 pct./ structură 

  

  

b) realizarea de parteneriate cu instituţii 
din domeniul educaţiei şi instituții de 
cultură/organizații (universităţi, 
biblioteci, muzee, centre de cultură, 
case de cultură, asociaţii, fundaţii), la 
nivel local/regional/ naţional/ 
internaţional. 

0,5 pct./ 
parteneriat 
 

  

  

c) rezultate obţinute în educaţia adulţilor 
şi conversia profesională prin: 
- organizarea/desfăşurarea de cursuri 
de formare; 
- participarea la cursuri de formare/ 
perfecţionare. 

 
 
1 pct./ curs 
 
0,5 pct./ curs 

  

  

d) atragerea de fonduri/donaţii de carte, 
mobilier, aparatură etc. pentru 
bibliotecă 

2 pct.   
  

e) organizarea CDI și desfășurarea de 
activități în cadrul acestuia 

1 pct.   
  

TOTAL 5  pct.       

TOTAL GENERAL 150 pct.       

Semnătura candidatului ______________ 

* Totalul general va fi calculat ca sumă a totalurilor celor 4 criterii, fără a se 

depăși punctajul maxim alocat fiecărui criteriu/subcriteriu. 

 
Reprezentant personal didactic auxiliar 

Nume și prenume Funcția  Semnătura 

 
Reprezentant personal 

didactic auxiliar  

 
Comisia de evaluare 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 
Comisia de contestații 

Nume și prenume Funcția în cadrul comisiei Semnătura 

 Președinte  

 


