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REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ 

PENTRU ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONARE A 

 BIBIOTECII ŞCOLARE 

 

 

I. SCOPUL, SARCINILE, CONDIŢIILE DE ORGANIZARE 

ŞI FUNCŢIONARE A BIBLIOTECII ŞCOLARE 

 

 

           1. Biblioteca şcolară este o colecţie de documente (cărţi, reviste, ziare, materiale audiovizuale, 

alte suporturi informaţionale), cu caracter enciclopedic, adecvate nivelului şi profilului unităţii de 

învăţământ în care funcţionează biblioteca şcolară; ea are personal special afectat pentru 

achiziţionarea, prelucrarea, organizarea şi valorificarea fondurilor de publicaţii şi a celorlalte categorii 

de documente. 

           2. Prin activitatea sa biblioteca şcolară sprijină procesul instructiv-educativ, satisface cerinţele 

de informare documentară, de lectură şi de studiu ale elevilor, cadrelor didactice şi celorlalte categorii 

de personal din unitatea de învăţământ. 

           3. Folosirea colecţiilor de publicaţii şi a celorlalte documente, precum şi a serviciilor bibliotecii 

şcolare de către cititori este gratuită. 

           4. Bibliotecii şcolare îi revin următoarele sarcini : 

a) să participe la pregătirea elevilor pentru procesul instructiv-educativ, la formarea unei 

temeinice culturi generale 

b) să contribuie la înţelegerea de către elevi a rolului şi importanţei informaţiei în lumea 

contemporană, la însuşirea de către aceştia a metodelor şi tehnicilor de muncă 

intelectuală, ajutându-i pentru un studiu eficient şi iniţiindu-i în cercetarea documentară 

c) să sprijine personalul şcolii la îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ, punând la 

dispoziţia acestora publicaţii de informare curentă de psihologie, pedagogie şi metodică 



d) să dezvolte sentimentul responsabilităţii la elevi , deprinzându-I cu buna buna păstrare a 

publicaţiilor pe care le primesc în sala de lectură sau le împrumută acasă. 

e) Bibliotecarii şcolari sunt direct subordonaţi directorului şcolii, iar pe plan locaşl, 

inspectoratului şcolar judeţean 

 

 

II. BIBLIOTECARUL ŞCOLAR 

 

           1. Conform Legii 128/12.07. 1997, bibliotecarul şcolar face parte din personalul didactic 

auxiliar. 

           2. Funcţia de bibliotecar este exercitată de : 

- bibliotecar retribuit 

           3. Încadrarea bibliotecarilor se face pe bază de concurs. Pentru ocuparea funcţiei de bibliotecar 

este necesară absolvirea cu examen de diplomă a unei forme de învăţământ superior biblioteconomic 

sau de altă specialitate, a unei forme de învăţământ postliceal biblioteconomic sau de altă specialitate, 

a unui liceu cu examen de bacalaureat, în cazul celor din urmă cu obligativitatea de absolvire a unui 

curs de iniţiere în domeniu. 

           4.  Sarcinile bibliotecarului şcolar sunt strâns legate de aplicarea programelor de reformă 

şcolară. Bibliotecarul trebuie să asigure cel mai înalt nivel al serviciilor prin colecţii bine organizate, să 

dea răspunsuri profesionale şi politicoase beneficiarilor, să îndrume lectura elevilor potrivit cerinţelor 

de învăţământ, ţinând seama de particularităţile psiho-pedagogice, de vârstă, de pregătire, de aspiraţii 

şi interese individuale. 

           5. Bibliotecarul şcolar are următoarele sarcini : 

 organizează colecţiile bibliotecii potrivit normelor biblioteconomice 

 se îngrijeşte de completarea judicioasă a colecţiilor de publicaţii, ţinând seama de 

cerinţele cărora trebuie să le răspundă biblioteca şcolară 

 foloseşte împrumutul bibliotecar pentru a procura cititorilor lucrările pe care biblioteca 

şcolii nu le posedă 

 asigură păstrarea şi securitatea fondurilor de publicaţii, cu respectarea condiţiilor de 

răspundere gestionară prevăzute de legislaţia în vigoare 

 verifică periodic fondurile de publicaţii ale bibliotecii şi ia măsuri de recondiţionare şi 

legara a cărţilorsau, după caz, prpune casarea publicaţiilor, aparatelor şi echipamentelor 

perimate din punct de vedere fizic sau ştiinţific 

 ţine la zi documentele de evidenţă a fondurilor de publicaţii şi a activităţilor de bibliotecă 

şi asigură instrumentele de informare necesare orientării rapide în colecţiile bibliotecii 



 elaborează planul de aczivităţi, darea de seamă anuală şi situaţiile statistice ale bibliotecii 

 răspunde operativ ţi eficient cerinţelor de lectură şi de informare documentară ale 

cititorilor; pune la dispoziţia acestora în sala de lectură a bibliotecii publicaţiile solicitate; 

asigură împrumutul publicaţiilor la domiciliu în conformitate cu dispoziţiile prezentului 

şi urmăreşte restituirea la timp a cărţilor împrumutate 

 desfăşoară, atât singur, cât şi în colaborare cu cadrele didactice, activitatea de 

popularizare a colecţiilor bibliotecii, punând la dispoziţia cititorilor liste de titluri ale 

publicaţiilor recent apărute în bibliotecă, bibliografii şi organizând vitrine, standuri, 

expoziţii şi prezentări de cărţi 

 întreprinde, în colaborare cu colectivul de sprijin al bibliotecii şi cu întregul personal 

didatic, acţiuni de iniţiere a elevilor în tehnicile biblioteconomice, bibliografice şi de 

studiu 

 îi deprinde pe elevi cu folosirea cataloagelor, consultarea lucrărilor de referinţă, 

selectarea publicaţiilor necesare pentru lucrări scrise,examene, concursuri şcolare, 

olimpiade 

 îşi perfecţionează pregătirea profesională prin participarea la cursurile şi întâlnirile de 

specialitate organizate de forurile tutelare, precum şi prin schimburi de experienţă şi 

studiu individual 

 foloseşte în toate lucrările legate de tehnica de bibliotecă şi de activitatea cu cititorii, 

reglementările în vigoare, fiind obligat să ia cunoştinţă de acestea şi să le aplice 

 

III. ACTIVITATEA BIBLIOTECII 

 

A. COMPLETAREA COLECŢIILOR 

1. Completarea colecţiilor bibliotecii şcolare se face în funcţie de următoarele criterii : 

a) profilul, nivelul şi specificul unităţii şcolare în care funcţionează biblioteca 

b) recomandările programelor şcolare la disciplinele studiate în şcoală, urmărindu-se constituirea 

unui fond de carte echilibrat pentru toate clasele 

c) componenţa fondului existent în bibliotecă, atât sub aspectul titlurilor, cât şi al numărului de 

exemplare din fiecare titlu 

d) cerinţele de informare documentară ale cadrelor didactice 

2. Completarea fondului de publicaţii şi a altlor categorii de documente se face în mod sistematic prin 

: 

a) achiziţii de cărţi de la unităţile specializate în aprovizionarea, editarea sau vânzarea de carte 

b) abonamente la publicaţii seriale 



c) donaţii de la instituţii, asociaţii, fundaţii, de la persoane juridice sau persoane fizice 

3. Achiziţionarea de cărţi, ziare, reviste şi alte documente, precum şi de aparatură sau echipamente 

pentru biblioteca şcolară se pot face pe baza fondurilor prinse în buget de serviciul contabilitate şi 

acordate de primărie precum şi din alte fonduri 

B. EVIDENŢA COLECŢIILOR 

1. În biblioteca şcolară, orice operaţie de intrare sau ieşire a publicaţiilor se face numai pe baza unui 

act (factură şi specificaţie, proces verbal de donaţie, chitanţă de abonament la publicaţii periodice, 

ordin de transfer, proces verbal de casare, adresă de scădere). Pentru publicaţiile ori alte categorii 

de documente care intră în bibliotecă fără act însoţitor, bibliotecarul este obligat să întocmească un 

proces verbal de intrare. 

2. În mod obligatoriu, fiecare bibliotecă are următoarele documente de evidenţă a colecţiilor  

a) registrul de mişcare a fondurilor (RMF), în care se înregistrează fiecare stoc sau alte categorii 

de documente intrate sau ieşite 

b) registrul de inventar (RI), în care se înregistrează fiecare volum de bibliotecă 

c) fişele de evidenţă a publicaţiilor seriale 

3. Numerotarea şi completarea rubricilor în documentele de evidenţă se fac potrivit normelor în 

vigoare. 

4. Fiecare publicaţie şi oricare alt document din colecţia bibliotecii poartă ştampila unităţii şcolare 

unde funcţionează biblioteca respectivă, şi numărul de inventar 

Ştampila, împreună cu numărul de inventar, marchează din punct de vedere gestionar intrarea 

publicaţiiloe şi celorlalte categorii de documente în patrimoniul bibliotecii şi constituie, în acelaşi 

timp, un mijloc de a evita cazurile de sustragere a acestora, servind la identificarea bunurilor care 

aparţin bibliotecii. 

Pe carte ştampila se aplică în mod obligatoriu : pe pagina de titlu, pe ultima pagină imprimată, pe 

foile pliante, hărţile, ilustraţiile şi reproducerile nepaginate, în interiorul cărţii, pe o pagină cu 

număr fără soţ, stabilită la alegerea bibliotecrului. 

Revistele se ştampilează ca şi cărţile, iar ziarele, sus la mijlocul primei pagini, în spaţiul alb 

5. Pe fiecare volum de bibliotecă şi pe fiecare document se trece în cerneală numărul de inventar 

corespunzător. 

Numărul de inventar se scrie pe pagina de titlu, jos, în colţul din stânga; în lipsa paginii de titlu, 

numărul de inventar se trece pe prima pagină a textului, dar nu pe text. 

Numărul de inventar se mai scrie şi pe pagina aleasă pentru ştampilare. 

 

C. CLASIFICAREA ŞI CATALOGAREA PUBLICAŢIILOR 

1. Clasificarea publicaţiilor în biblioteca şcolară se face potrivit clasificării zecimale universale 



Clasele zecimale sunt : 

0   Generalităţi 

1   Filozofie 

2   Religie.Teologie 

3 Ştiinţe sociale.Statistică.Politică.Economie.Comerţ.Drept.Admisnistraţie.Artă 

militară.Asigurări sociale.Învăţământ.Educaţie.Timp liber.Etnografie.Folclor 

4   Liberă (prin trecerea lingvisticii la clasa 8) 

5   Matematică. Ştiinţe ale naturii 

6   Ştiinţe aplicate.Medicină.Tehnică.Agricultură 

7   Artă.Arhitectură.Forografie.Muzică.Divertisment.Jocuri.Sport 

8   Limbă.Lingvistică.Literatură 

9 Geografie.Biografii.Istorie 

 

2. Clasificarea cu mai multe sau mai puţine diviziune se face, potrivit cu amploarea colecţiei de 

publicaţii din biblioteca şcolară astfel : 

- bibliotecile cu mai puţin de 1000 de volume clasifică publicaţiile după principalele clase 

- bibliotecile având între 1000-5000 volume utilizează clasificarea cu clase şi diviziuni 

- bibliotecile cu peste 500 de volume folosesc clasificarea cu clase, diviziuni şi 

subdiviziuni principale 

3. Biblioteca şcolară organizează pentru cititori următoarele cataloage pe fişe : 

a) un catalog alfabetic pe nume de autori şi titluri 

b) un catalog sistematic, în care descrierile cărţilor sunt grupate după conţinutul lor, pe domenii de 

cunoştinţe 

4. Biblioteca mai poate pune la dispoziţia cititorilor : dosare tematice, cu bibliografia obligatorie la 

toate obiectele pe clase şi ani de studiu, fişele de evidenţă ale publicaţiilor seriale 

 

D. ORGANIZAREA COLECŢIILOR 

 

1. În biblioteca şcolară colecţiile de publicaţii se grupează în fondul pentru împrumut în sala de 

lectură şi fondul pentru împrumut la domiciliu 

Fondul pentru sala de lectură cuprinde lucrările de referinţă (enciclopedii, dicţionare, atlase, 

ghiduri, hărţi, albume), carte veche şi rară, manuscrisele, toate unicatele şi publicaţiile seriale. 

2. Fondul pentru împrumut la domiciliu cuprinde toate lucrările aflate în cel puţin două exemplare, cu 

excepţia celor menţionate mai sus. 



3. În biblioteca şcolară, aşezarea cărţilor în rafturi se face în funcţie de cota cărţilor, în ordine 

sistematic alfabetică după clasele, diviziunile şi subdiviziunile principlae ale clasificării zecimale, 

iar în interiorul fiecărei clase, în ordine alfabetică a numelui autorilor, respectiv a titlurilor, în cazul 

lucrărilor fără autor sau având mai mult de trei autori. 

 

E. SCOATEREA PUBLICAŢIILOR DIN GESTIUNEA BIBLIOTECII 

 

1. Publicaţiile şi celelalte documente informaţionale ale bibliotecii se scot din evidenţă în următoarele 

situaţii : 

a) pe baza unui transfer, emis de organul tutelar la solicitarea unităţii care transferă 

b) pe baza unui proces verbal de casare, avizat de directorul şcolii şi aprobat de organul tutelar 

c) în cazul dispariţiei prin efracţie 

d) pe baza unei adrese de scădere, primită din partea serviciului contabilitate ( în cazul deceselor 

sau a utilizării publicaţiilor de către cititori contaminaţi cu viruşii unor boli contagioase). 

2. Borderoul care însoţeşte ordinul de transfer cuprinde următoarele rubrici : numărul curent, autorul 

şi titlul publicaţiei, numărul de inventar, preţul publicaţiei. Fiecare pagină a borderoului va fi 

ştampilată, iar ultima pagină va fi semnată de contabilul şef. În adresa însoţitoare se va preciza 

numărul total al volumelor transferate, precum şi valoarea lor. 

3. La casare se propun, înregistrate în borderouri separate, următoarele categorii de materiale ale 

fondului documentar : 

a) publicaţii deteriorate fizic  

b) publicaţii cu conţinut perimat 

4. propunerile de casare se fac în scris de către bibliotecarul şcolar o singură dată pe an, de regulă în 

vacanţa de vară, precum şi cu prilejul fiecărei inventarieri a colecţiilor, şi se înaintează, prin directorul 

şcolii, comisiei de casare, spre a verifica şi confirma exactitatea datelor. Constatările şi concluziile 

comisiei de casare se consemnează, spre aprobare forului tutelar. 

5. Nici o operaţie de scădere din registrele bibliotecii nu se va  opera decît după primirea documentului 

de aprobare a scoaterii publicaţiilor 

1. Timpul de păstrare a publicaţiilor seriale în bibliotecile şcolare este următorul : 

a) revistele care servesc nemijlocit studiului şi documentării elevilor şi cadrelor didactice sunt 

păstrate pe timp nelimitat; celelalte reviste se pot casa după patru ani de la primirea în 

bibliotecă. 

b) Colecţiile de ziare pot fi casate după doi ani de la apariţia lor, cu întocmirea formelor legale. 

 



H. RELAŢIILE CU CITITORII ŞI EVIDENŢA ACTIVITĂŢII BIBLIOTECII 

 
 
           1. Biblioteca împrumută publicaţii şi alte categorii de documente atât în timpul anului şcolar, 

cât şi în vacanţele şcolare, exceptând perioadele de inventariere şi de concediu legal. Pentru folosirea 

colecţiilor de publicaţii la domiciliu şi în sala de lectură, cititorii trebuie să fie înscrişi la bibliotecă. 

Înscrierea se face prin completarea fişei cititorului. Prin semnarea fişei, cititorul se obligă să respecte 

regulamentul bibliotecii şi regimul de circulaţie a publicaţiilor şi a celorlalte categorii de documente. 

           2. La împrumutarea cărţilor, bibliotecarul este obligat să completeze citeţ toate rubricile din fişa 

cititorului, iar cititorul trebuie să semneze pentru fiecare carte împrumutată. La înapoierea cărţilor, 

bibliotecarul va completa data restituirii şi va semna de primire. 

           3. Numerotarea fişelor începe în fiecare an şcolar de la numărul 1, în ordinea încscrierii 

cititorilor. 

           4. Fişele cititorilor se aşează în fişier astfel : 

a) pentru elevi, pe clase, iar în cadrul acestora în ordine alfabetică a numelor elevilor 

b) pentru cadrele didactice şi pentru ceilalţi cititori adulţi, în ordinea alfabetică a numelor acestora. 

           5. Evidenţa publicaţiilor consultate în sala de lectură se ţin într-un registru special. Ca şi în fişa 

cititorului, în registru se consemnează: data împrumutului, autorul şi titlul cărţii, numărul de inventar. 

Cititorul semnează la primirea publicaţiilor, iar bibliotecarul, la restituirea acestora de către cititor. 

           6. Elevii pot împrumuta acasă trei volume deodată, iar cadrele didactice, maximum 5. 

           Termenul maxim de împrumut la domiciliu este de 15 zile, cu drept de prelungire până la 30 de 

zile. 

           7. Fiecare bibliotecă este obligată să ţină la zi evidenţa cititorilor, a frecvenţei şi a publicaţiilor 

împrumutate în caietul de evidenţă a activităţii. 

           8. Termenul de păstrare a fişelor de cititori în arhiva şcolii este de doi ani, după absolvirea 

şcolii, în cazul elevilor, sau după pierderea calităţii de cititor, în cazul celorlalţi beneficiari ai 

bibliotecii. 

           9. Bibliotecarul şcolar verifică periodic fişele cititorilor şi înştiinţează diriginţii claselor de 

elevii care nu au restituit în termen cărţile împrumutate. 

           10. O carte pierdută nu poate fi înlocuită decât cu un alt exemplar al aceleiaşi lucrări. În mod 

excepţional, cu aprobarea conducerii şcolii, este permisă înlocuirea unei cărţi pierdute cu o carte de 

aceeaşi valoare şi cu tematică asemănătoare. 

           11. În situaţia în care, după înştiinţarea orală, cărţile nu sunt restituite, li se trimit părinţilor 

elevilor, precum şi cititorilor adulţi până la două înştiinţări scrise. 

           12. Recuperarea valorii lucrărilor sau materialelor nerestituite după a doua somaţie scrisă, 

pierdute sau deteriorate se face : 



a) prin contabilitatea instituţiei, prin primăria locală sau administraţia financiară atunci când 

împrumutul a fost efectuat de elevi; imputaţia se face părinţilor, întreaga acţiune de 

recuperare fiind urmărită de către bibliotecar şi de conducătorul unităţii şcolare 

b) prin contabilitatea instituţiei sau prin administraţia financiară, pe baza deciziei emise de 

conducătorul unităţii şcolare, atunci când împrumutul a fost efectuat de cadre didactice sau 

alte categorii de personal din unitatea şcolară 

c) prin primăria locală, pe baza unei acţiuni deschise de conducătorul unităţii, atunci când 

împrumutul s-a făcut de cititorii adulţi din localitate. 

           13. Pentru cărţile nerestituite după a doua somaţie, pierdute sau deteriorate de cititori în 

recuperarea valorică se va ţine seama de valoarea de utilitate a publicaţiei şi de preţul pieţei la data 

constatării pagubei. Nivelul valoric de recuperare poate fi redus până la 90 %, în cazul în care valoarea 

de utilitate a documentului este scăzută sau poate fi majorat cu până la la 100 % dacă valoarea de 

utilitate este deosebită. 

           14. Recuperarea pagubelor produse prin furt şi constatate la inventarierea colecţiilor, din sălile 

cu acces liber la raft, se face prin reducerea valorii de înclocuire, actualizată cu un coeficeint de risc 

cuprins între 20-25 % din valoarea pagubei, în funcţie de mărimea fondului, de frecvenţa medie a 

utilizatorilor şi de condiţiile specifice ale spaţiului de organizare şi prezentare a colecţiilor. 

           15. Sumele încasate, reprezentând contravaloarea publicaţiei nerecuperate fizic, revin bibliotecii 

şi se folosesc pentru completarea fondului de carte, dacă au fost efectuate în acelaşi an. 

           16. Lichidarea drepturilor băneşti ale cadrelor didactice şi eliberarea actelor de studii ale 

elevilor care părăsesc şcoala se fac numai după aceştia prezintă dovada că au restituit toate cărţile 

împrumutate de la bibliotecă. 

           Răspunderea materială pentru daunele pricinuite prin nerestituirea publicaţiilor împrumutate de 

la biblioteca şcolară de către cei care au părăsit unitatea de învăţământ le revine serviciilor care trebuie 

să colaboreze cu biblioteca şi care nu au aplicat dispoziţiile aliniatului precedent. 

           17. După recuperarea valorii cărţilor pierdute, nerestituite sau deteriorate, acestea se scot din 

gestiunea bibliotecii potrivit prevederilor prezentului regulament. 

           18. Publicaţiile care nu pot fi recuperate de la cititori din motive obiective (plecări definitive în 

străinătate, decese, calamităţi, incendii) pot fi scăzute din registrele de evidenţă ale bibliotecii, pe baza 

procesului verbal aprobat de conducerea şcolii. 

           19. Biblioteca şcolară întocmeşte şi afişează un regulament propriu spre a face cunoscute 

cititorilor săi următoarele : 

- orarul de funcţionare al bibliotecii 

- felul şi numărul publicaţiilor care se pot împrumuta 

- durata împrumutului la domiciliu 



- obligaţia de păstrare a publicaţiilor 

- sancţiunile care se aplică în caz de pierdere, nerestituire sau deteriorare a publicaţiilor 

împrumutate 

- normele de folosire a sălii de lectură 

- drepturile şi îndatoririle cititorilor  

           20. Programul de activitate al bibliotecii şcolare este de 40 de ore săptămânal. 

           21. Prin activitatea bibliotecii se înţelege ansamblul acţiunilor legate de buna funcţionare : 

procurarea şi prelucrarea publicaţiilor, organizarea cataloagelor, întocmirea de bibliografii, servirea 

cititorilor, acţiuni de popularizare a cărţii. 

 

I. PARTICIPAREA ELEVILOR LA ACTIVITATEA DE BIBLIOTECĂ 

 

           1. Bibliotecarul, cu sprijinul corpului profesoral, antrenează elevii în activităţile de bibliotecă, 

având ca scop : să le cultive interesul pentru lectură, pentru munca sistematică, independentă, să le 

faciliteze accesul larg la colecţiile bibliotecii, să-I familiarizeze cu normele biblioteconomice şi 

bibliografice, să le creeze şi să le dezvolte deprinderile de tehnica muncii intelectuale. 

           2. Elevilor li se pot încredinţa spre efectuare, sub îndrumarea bibliotecarului şi a unor cadre 

didactice, următoarele activităţi de bibliotecă : 

a) clasarea cărţilor, ordonarea lor în rafturi, întocmirea unor fişiere de recenzii tematice, fişiere 

pe subiecte, fişe pentru catalogul alfabetic 

b) servirea cu publicaţii a colegilor 

c) recondiţionarea cărţilor deteriorate 

d) eleborarea de recenzii şi prezentări de cărţi, organizarea de seri literare, expoziţii de cărţi, 

etc 

e) asigurarea ordinei şi curăţeniei în bibliotecă 

         

 

 

IV. ÎNDRUMAREA ŞI CONTROLUL BIBLIOTECILOR 

ŞCOLARE 

 

 

1. Bibliotecarul este subordonat direct directorului şi directorului adjunct şcolii. 

Planul de activitate, rapoartele anuale şi situaţiile statistice sut supuse aprobării consiliului profesoral. 



           2. Conducerea, îndrumarea şi controlul bibliotecilor şcolare se efectuează, pe plan central de 

către Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului, care emite şi ordine cu caracter obligatoriu pentru 

toate bibliotecile şcolare. În acelaşi scop, pe lângă Ministrul Educaţiei Cercetării şi Tineretului 

funcţionează, cu rol consultativ, Consiliul Biblioteciilor şcolare. 

           3.  Pe plan local, bibliotecile şcolare sunt îndumate şi controlate de către inspectoratele şcolare 

judeţene, care antrenează, în acest scop, şi personal de specialitate de la casele corpului didactic. În 

problemele bibliotecii, inspectoratele şcolare le revin următoarele îndatoriri : 

a) să informeze operativ conducerile şcolilor şi pe bibliotecari asupra normativelor şi a 

instrucţiunilor Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului privind activitatea bibliotecilor 

şi să urmărească respectarea acestora 

b) să urmărească şi să orienteze completarea fondului de publicaţii ale bibliotecilor şcolare, 

astfel încât acestea să răspundă cerinţelor procesului de învăţământ şi interesele de lectură 

ale cititorilor. 

c) să asigure, potrivit prevederilor legale, încadrarea bibliotecilor şcolare cu personalul necesar 

bunei lor funcţionări. 

d) Să asigure pregătirea şi perfecţionarea profesională a bibliotecarilor şcolari, prin cursuri, 

schimburi de experienţă, întâlniri pe probleme de specialitate 

           4. Bibliotecile şcolare primesc asistenţă metodologică din partea Bibliotecii Centrale 

Pedagogice, în conformitate cu instrucţiunile compartimentului de resort din Ministerul Educaţiei 

Cercetării şi Tineretului. 

           5. Directorul unităţii de învăţământ răspunde faţă de forul superior de activitatea bibliotecii 

şcolare. Ca atare : 

a) urmăreşte îndeplinirea de către bibliotecar a sarcinilor care îi revin potrivit prevederilor 

prezentului regulament şi celorlalte norme legale în vigoare 

b) asigură condiţiile materiale necesare pentru desfăşurarea activităţii bibliotecii 

c) asigură buna desfăşurare a muncii bibliotecarului în cadrul ateibuţiiloe specifice care îi 

revin, bibliotecarul nefiind implicat în gestionarea şi difuzarea manualelor şcolare , în 

lucrări de secretariat sau în alte activităţi stăine de bibliotecă 

d) pune la dispoziţia bibliotecrului actele normative primite, legate de activitatea bibliotecii şi 

urmăreşte respectarea lor 

e) răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale colecţiilor bibliotecii şi de luare a 

măsurilor care se impun la finalizarea acestor acţiuni 

f) asigură participarea bibliotecarului la participarea şedinţelor consiliului profesoral 

g)  asigură analizarea, o dată pe an, în cadrul consiliului profesoral a activităţii bibliotecii 



h) răspunde, contrasemnând, de exactitatea datelor statistice anuale înaintate de bibliotecar 

forurilor în drept 

i) numeşte, la începutul anului şcolar, colectivul de sprijin al bibliotecii, şi urmăreşte 

activitatea acestuia. 

 

 

 


