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Regulament cu privire la criteriile minime de selectare a
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concursului de angajare a personalului din bibliotecile publice –
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ACTE NORMATIVE APROBATE ÎN 
COSILIUL BIBLIOTECONOMIC NAŢIONAL 
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Regulament privind evaluarea bibliotecilor

Regulament privind modul de conferire a categoriilor de

calificare personalului de specialitate din biblioteci

(modificat)



REGULAMENTUL PRIVIND EVALUAREA 
BUIBLIOTECILOR PUBLICE



CRITERII DE EVALUARE

Evaluarea bibliotecii publice se realizează de Ministerul Educației,

Culturii și Cercetării în cooperare cu autoritatea publică, instituția

sau entitatea care a constituit biblioteca și/sau în subordinea sau

în cadrul căreia aceasta activează, în baza unui ansamblu de

criterii minime obligatorii și reprezintă procesul de stabilire a

nivelului de corespundere a bibliotecii acestor criterii.



cota de atragere a membrilor comunității
la bibliotecă

colecții și resurse informaționale
variate, corespunzătoare profilului

comunității

impactul serviciilor, care sunt
dezvoltate conform necesităților

membrilor comunității

eficiența utilizării bugetului și
dezvoltarea parteneriatelor.

Criteriile

minime, în baza

cărora se realizează

evaluarea bibliotecii

publice



A – Contextul 
organizațional

cadrul normativ, 
strategii și politici

proiecte/inovații

parteneriate cu 
acord

voluntariat

B – Resurse informaționale

acces la colecții

catalog electronic

dezvoltarea
colecțiilor

DOMENIILE DE EVALUARE 



C- Utilizatori şI servicii

varietatea/diversitatea 
serviciilor

cota de atragere la 
servicii

evidență și raportare

promovarea serviciilor

D- Cercetare

cercetare

varietatea activităților 
științifice

produse științifice

Notă: Domeniul D cercetare se aplică doar în cazul

bibliotecilor care au în statutul lor atribuții de

cercetare, precum bibliotecile naționale, bibliotecile

universitare.



E- Formare profesională

continuă

cercetarea necesităţilor de 
formare profesională 

continuă a bibliotecarilor

Oferta educaţională

varietatea activităţilorde 
formare profesională 

continuă a bibliotecarilor

F - Facilități, dotări, buget
și finanțare

localul bibliotecii

echipament

extinderea bugetului prin
proiecte, echipament, 
tehnologii, mobilier, 
voluntariat, activități de 
advocacy

eficiența utilizării
bugetului

acces, securitate



inițierea procedurii de 
evaluare

planificarea procedurii de 
evaluare a bibliotecii publice

adoptarea deciziei cu 
privire la evaluare

evaluarea bibliotecii

acordarea categoriei de 
evaluare bibliotecii

Organizarea și desfășurarea procedurii de 

evaluare a bibliotecii publice

Evaluarea bibliotecii publice

se realizează în cinci etape

NOTA: La evaluarea bibliotecii se iau
în calcul informațiile și datele privind
organizarea și activitatea bibliotecii
pentru ultimii 5 ani de activitate. În
cazul prevăzut la pct. 41, evaluarea
se face în baza informațiilor
caracteristice perioadei de timp de la
ultima evaluare a bibliotecii.



BIBLIOTECA PREZINTĂ COMISIEI DE EVALUARE:

1) formularul pentru evaluarea bibliotecii publice, conform anexei nr. 3, în
care se indică informațiile solicitate și sursele de confirmare a veridicității
informațiilor prezentate;

2) copiile documentelor care reprezintă surse de confirmare a veridicității
informațiilor prezentate, în cazul în care nu se indică link-ul la sursă.



PUNCTAJUL TOTAL

Grila de punctaj pentru atribuirea categoriilore este următoarea:

1) în cazul bibliotecilor publice care au în competența lor desfășurarea activității de 
cercetare:

◦ de la 401 la 460 puncte - calificativul excelent - categoria superioară;

◦ de la 301 la 400 puncte - calificativul foarte bine - categoria I-a;

◦ de la 201 la 300 puncte - calificativul bine – categoria a II-a;

◦ de la 151 la 200 de puncte - calificativul satisfăcător rezonat – categoria a III-a;

◦ până la 150 de puncte - calificativul satisfăcător - categoria a IV-a

În funcție de punctajul total acumulat, indiferent de categoria deținută sau cea solicitată, 

bibliotecii publice i se atribuie una din următoarele categorii: superioară, I, II, III, IV.



2) în cazul altor biblioteci decât cele indicate la alineatul doi subpunctul 1):

a) 351 - 400 puncte - calificativul excelent - categoria superioară;

b) 301 - 350 puncte - calificativul foarte bine - categoria I-a;

c) 201 - 300 puncte - calificativul bine – categoria a II-a;

d) 151 - 200 puncte - calificativul satisfăcător rezonat – categoria a III-a;

e) până 150 puncte - calificativul satisfăcător - categoria a IV-a.

În baza punctajului total acumulat de bibliotecă și a celorlalte constatări privind

evaluarea bibliotecii, conform raportului de evaluare aprobat, comisia de evaluare ia

una din următoarele decizii cu privire la rezultatele evaluării bibliotecii publice:

1) acordarea unei noi categorii de calificare, cu indicarea acesteia;

2) menținerea categoriei de calificare existente.



ANEXE

1. DECLARAȚIA de imparțialitate și confidențialitate

2. Cerere de solicitare a evaluării bibliotecii publice

3. Formularul pentru evaluarea bibliotecii publice 

4. Fișa de evaluare a bibliotecii publice 

5. Proces-verbalal şedinţei Comisiei de evaluare

6. Raportul de evaluare a bibliotecii

7. HOTĂRÂRE Cu privire la evaluarea bibliotecii 

la Regulamentul privind evaluarea bibliotecilor publice


