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BIBLIOTECA „GHEORGHE ȚIȚEICA” 

CONSTANȚA 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 
 

 

Dispoziţii generale 

Art.1. Prezentul regulament este elaborat conform articolelor 70, 242, 247, 249, 250 şi 262 din Legea 

Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. 

Art.2. În unitatea de învăţământ preuniversitar Școala Gimnazială nr.30 „Gheorghe Țițeica” Constanța 

se organizează şi funcţionează ca structură info-documentare biblioteca școlară „Gheorghe Țițeica”. 

Art.3. (1) Biblioteca „Gheorghe Țițeica” Constanța deservește, pe niveluri de competenţă, beneficiarii 

educaţiei: elevii, cadrele didactice şi comunitatea locală, în scopul îmbunătăţirii calităţii procesului 

educaţional şi al învăţării pe tot parcursul vieţii. 

(2) Biblioteca şcolară, în conformitate cu funcţiile specifice, susţine implementarea politicilor 

educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări, sprijină realizarea obiectivelor prevăzute în 

procesul de reformă a învăţământului românesc, răspunzând nevoilor de informare şi documentare a 

tuturor beneficiarilor. 

Art.4. (1) La nivelul Școlii Gimnaziale nr.30 „Gheorghe Țițeica” Constanța se elaborează politica 

documentară, integrată în politica educaţională. 

(2) Politica documentară reprezintă un sistem de valori şi acţiuni în domeniul informării şi 

documentării vizând cele patru domenii: curriculum, resurse umane, resurse materiale şi financiare, 

relaţii şi dezvoltare comunitară. 

(3) Politica documentară cuprinde, la nivelul Școlii Gimnaziale nr.30 „Gheorghe Țițeica” Constanța, 

elemente privind politica de constituire a colecţiilor, o politică de achiziţii a resurselor info-

documentare în vederea dezvoltării colecţiilor, completării şi actualizării fondului documentar în 

raport cu nevoile de informare şi formare a utilizatorilor, o politică de gestionare, organizare şi punere 

la dispoziţie a informaţiei şi a fondului documentar, de asigurare a accesului liber la informaţie, o 

politică de formare în domeniul info-documentar prin intermediul acţiunilor pedagogice, culturale şi a 
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parteneriatelor, de realizare şi promovare a educaţiei pentru informaţie si a unei culturi a informatiei, 

de identificare a nevoilor utilizatorilor în materie de informaţie, o politică de promovare şi comunicare 

asupra acţiunilor în domeniul info-documentar, o politică de evaluare a demersului şi a competenţelor 

utilizatorilor în domeniul info-documentar. 

(4) In documentele de proiectare managerială a Școlii Gimnaziale nr.30 „Gheorghe Țițeica” Constanța 

au fost cuprinse ţinte, opţiuni strategice şi obiective specifice domeniului informării şi documentării 

realizate prin planuri operaţionale, corelate cu politica documentară a şcolii. 

Art.5. Biblioteca „Gheorghe Țițeica” Constanța asigură accesul la resursele Platformei Şcolare de e-

learning şi Bibliotecii Şcolare Virtuale. 

Art.6. Regulamentul de ordine interioară al Școlii Gimnaziale nr.30 „Gheorghe Țițeica” Constanța 

include prevederi specifice organizării şi funcţionării bibliotecii şcolare. 

 

 

Sectiunea B. BIBLIOTECA ŞCOLARĂ 

Art.42. Biblioteca „Gheorghe Țițeica” Constanța este compartimentul specializat al cărui scop 

principal este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publicaţii 

periodice, alte documente specifice şi baze de date, pentru a facilita utilizarea acestora de către 

beneficiari în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere. 

Art.43. Biblioteca „Gheorghe Țițeica” Constanța funcţionează în Școala Gimnazială nr.30 „Gheorghe 

Țițeica” Constanța cu personalitate juridică, de stat, la propunerea directorului prof. Cernăianu 

Dumitru Sorin, cu avizul Consiliului de Administraţie; 

Art.44. Biblioteca „Gheorghe Țițeica” Constanța este organizată unitar pentru întreaga Școala 

Gimnazială nr.30 „Gheorghe Țițeica” Constanța în care funcţionează, respectând normele de încadrare 

cu personal de specialitate conform legislaţiei în vigoare; 

Art.45. Biblioteca „Gheorghe Țițeica” Constanța oferă resurse pedagogice informaţionale: carte, presă 

necesare elevilor şi cadrelor didactice în funcţie de programele de instruire şi nevoile de perfecţionare 

metodică. 

Art.46. Prin activitatea sa, biblioteca „Gheorghe Țițeica” Constanța participă la realizarea obiectivelor 

sistemului de învăţământ, în ansamblul său, precum şi a obiectivelor educaţionale, pe niveluri de studii 

şi profiluri de învăţământ. 

Art.47. Biblioteca „Gheorghe Țițeica” Constanța, în conformitate cu funcţiile şi misiunile sale, 

răspunde nevoilor de documentare şi informare a beneficiarilor. 
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Art.48. Biblioteca „Gheorghe Țițeica” Constanța este coordonata metodologic de către Casa Corpului 

Didactic la nivel judeţului Constanța, iar la nivel central de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului. 

Art.49. Misiunea bibliotecii „Gheorghe Țițeica” Constanța este de a asigura elevilor şi cadrelor 

didactice accesul la informaţie şi documentaţie, de a susţine procesul intructiv-educativ, a participa la 

dezvoltarea competentelor cheie ale elevilor; 

 

Capitolul I. RESURSE MATERIALE 

Art.50. Bibliotecii „Gheorghe Țițeica” Constanța i s-a asigurat o locaţie corespunzătoare organizării, 

tezaurizării, conservării colecţiilor şi accesului beneficiarilor de 54 mp 

Art.52. (1) Biblioteca Școlii Gimnaziale nr.30 „Gheorghe Țițeica” Constanța beneficiază de 15302 

volume de carte depășind raportul de 10 volume /elev. 

(2) Fondul de publicaţii al bibliotecii „Gheorghe Țițeica” Constanța este 80% în limba română, 10% în 

limba engleză și de 10% în limba franceză. 

Art.53. Biblioteca „Gheorghe Țițeica” Constanța include: spaţiul de primire, spaţiul bibliotecarului, 

spaţiul de informare şi documentare, spaţiul de lectură şi depozitul de carte. 

Art.54. În biblioteca „Gheorghe Țițeica” Constanța s-a utilizat mobilier modular, solid şi practic, 

adaptat beneficiarilor. 

Art.55. Biblioteca „Gheorghe Țițeica” Constanța asigură accesul la fondul documentar pentru 

informare şi documentare individuală în interes şcolar, profesional sau personal.  

            Folosirea individuală a serviciilor de bibliotecă se face în baza fişei-contract de împrumut, 

care se completează la data înscrierii la bibliotecă. 

Semnarea fişei-contract constituie actul juridic prin care cititorul îşi asumă răspunderile 

morale, materiale şi penale, după caz, privind folosirea, păstrarea şi restituirea la termen a 

documentelor de bibliotecă împrumutate şi consultate, precum şi folosirea celorlalte bunuri materiale 

din bibliotecă şi respectarea prezentului regulament.  

Fiecare împrumut se acordă pe o durată de maxim 14 zile cu posibilitate de prelungire. 

Depăşirea termenului de împrumut se sancţionează prin suspendarea dreptului de împrumut pentru o 

perioadă egală cu durata întârzierii şi  donarea unui volum aflat in bibliografia şcolară, în cazul 

depăşirii cu mai mult de 30 zile. Numărul publicaţiilor care pot fi solicitate este de un volum. 

Publicaţiile solicitate vor fi verificate de utilizatori înainte de împrumut. Orice neregulă (pagini 

lipsă, decupaje, degradare fizică, conţinut schimbat etc.) va fi semnalată pe loc bibliotecarului pentru a 

nu întâmpina neplăceri la restituirea lor. 
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Cititorii sunt obligaţi să aibă o atitudine civilizată, să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în 

bibliotecă.  

În sala de lectură a bibliotecii este interzisă folosirea telefoanelor mobile. 

 

Art.56. În biblioteca „Gheorghe Țițeica” Constanța s-a pus la dispoziţia beneficiarilor fondul 

bibliotecii. Publicaţiile care fac parte din fondul sălii de lectură (colecţii speciale, documente 

multimedia, dicționarele, enciclopediile, publicaţii seriale, materiale de referinţă,  documente unicat, 

proiecte de specialitate) se consultă doar în sala de lectură. 

Art.57. Constituirea, completarea şi organizarea fondului documentar se realizează în funcţie de 

următoarele criterii: 

a) profilul, nivelul de învăţământ şi specificul unităţii de învăţământ; 

b) recomandările programelor şcolare ale disciplinelor studiate în şcoală;  

c) cerinţele de informare şi documentare ale utilizatorilor, pe baza studiului de marketing efectuat de 

bibliotecarul şcolar si in baza obiectivelor unităţii de învăţământ; 

d) activităţile propuse în planul de activitate anual al bibliotecii şcolare; 

Art.58. Utilizarea colecţiilor şi a documentelor se realizează în sala de lectură şi prin împrumut la 

domiciliu. 

Art.69. Inventarierea documentelor specifice bibliotecilor şcolare, scoaterea din evidenţă a 

documentelor distruse şi a celor lipsă la inventar, recuperarea fizică/valorică a publicaţiilor se 

realizează conform prevederilor Legii nr. 334/2002. 

 

Capitolul II. RESURSE UMANE 

Art.60. (1) În biblioteca „Gheorghe Țițeica” Constanța este încadrată, din data de 1 iunie 1992, ca 

bibliotecar  şcolar SSD, doamna Moșoiu Anca, având în prezent gradul I. 

(2) Bibliotecarul şcolar este personal didactic auxiliar conform art. 249 din Legea Educatiei Nationale 

nr. 1/2011. 

Art.62. Norma de muncă a bibliotecarului şcolar este de 40 de ore săptămânal. 

Art.63. Atribuţiile bibliotecarului şcolar sunt: 

a) organizează spaţiul bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia potrivit nomelor legale; 

b) elaborează şi afişează regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare, orarul acesteia 

(8.00-16.00) şi regulile PSI; 

c) constituie, organizează şi dezvoltă colecţiile bibliotecii conform normelor biblioteconomice; 

d) ţine evidenţa a fondului de publicaţii; 
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e) răspunde eficient la cerinţele de lectură şi de informare ale utilizatorilor; 

f) oferă consiliere cu privire la utilizarea lucrărilor de referinţă şi a tehnologiei; 

g) îndrumă lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor din programe, 

precum şi a particularităţilor psiho-pedagogice şi de vârstă ale elevilor; 

h) gestionează fondul documentar şi asigură securizarea acestuia prin sisteme de supraveghere şi 

siguranţă existente în unitatea de învăţământ. 

i) iniţiază şi derulează parteneriate interne şi externe cu instituţii de învăţământ, culturale, organizaţii 

diverse din ţară sau străinătate, cu membri ai comunităţii locale, cu părinţii elevilor; 

j) contribuie la promovarea unei bune imagini a instituţiei de învăţământ; 

Ele se stabilesc prin fişa postului aprobată de Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ.  

Art.64. (1) Formarea continuă a doamnei Moșoiu Anca s-a realizeazat prin: 

a) participarea la activităţi de informare, documentare, metodice, organizate şi coordonate de CCD; 

b) participarea la simpozioane şi conferinţe naţionale sau internaţionale organizate de ABR; 

c) participarea la cursuri şi programe de formare specifice postului organizate de CCD, de MECTS şi 

alţi furnizori acreditaţi de MECTS, urmărind dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în cariera 

profesională. 

Art.65. Doamna Moșoiu Anca, încadrată la biblioteca „Gheorghe Țițeica” Constanța, beneficiază de 

toate drepturile şi obligaţiile care decurg din actele normative în vigoare. 

Art.66. Bibliotecara Moșoiu Anca va fi informată despre deciziile Consiliului Profesoral şi Consiliului 

de Administraţie, cu privire la aspecte care implică activitatea bibliotecii şcolare. 

Art.67. Bibliotecara Moșoiu Anca  este subordonată directorului prof. Cernăianu Dumitru Sorin şi 

directorului adjunct Vlad Cici Corina, cu care va avea o colaborare continuă şi oportună cu privire la 

buna organizare şi funcţionare a bibliotecii, respectiv la participarea bibliotecii şcolare în realizarea 

obiectivelor stabilite la nivel instituţional; 

Art.68. Evaluarea activităţii bibliotecarei Moșoiu Anca se realizează pe baza indicatorilor de performanţă, 

a descriptorilor de calitate din fişei postului/evaluare realizată prin respectarea fişei cadru da prostului şi 

fişei cadru de evaluare a bibliotecarilor şcolari aprobate de MECTS. 

Art.69. Îndrumarea şi controlul bibliotecarei Moșoiu Anca se face de către directorul unităţii de 

învăţământ prof. Cernăianu Dumitru Sorin, respectiv de inspectorul de specialitate din cadrul ISJ. 

 

Capitolul III. RESURSE FINANCIARE 

Art.70. (1) Biblioteca „Gheorghe Țițeica”, ca parte integrantă a Școlii Gimnaziale nr.30 „Gheorghe 

Țițeica” Constanța, beneficiază de finanţare conform legii. 
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(2) Alte surse de finanţare ale bibliotecii „Gheorghe Țițeica”  pot fi obţinute de unitatea de învăţământ 

din sponsorizări din partea unor ONG-uri, asociaţii, fundaţii, societăţi sau unor instituţii cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

Art.71. Se alocă bibliotecii „Gheorghe Țițeica”, prin execuţia bugetară a fiecărui an un fond de 

funcţionare, dezvoltare şi actualizare a fondului de publicaţii. 

 

Capitolul IV. ACTIVITATEA BIBLIOTECII ŞCOLARE 

Art.72. Biblioteca „Gheorghe Țițeica” Constanța achiziţionează/colecţionează, prelucrează, 

organizează colecţiile şi conservă publicaţiile, bazele de date şi alte documente specifice, care se 

constituie într-un fond cu caracter enciclopedic. 

Art.73. Operaţiunile de gestionare şi comunicare a fondului documentar vor fi efectuate conform 

reglementărilor biblioteconomice în vigoare (Legea 334/2002 actualizată 2017), cu prelucrare în 

sistemul informatizat Ebibliophil: 

a) dezvoltarea colecţiilor (achiziţia, selecţia, deselectia) 

b) prelucrarea documentelor: evidenta (evidenta primară a documentelor – evidenţa globală prin 

completarea registrului de mişcare a fondurilor (RMF) şi individuală prin completarea registrului 

inventar (RI) şi analitică pentru bunurile culturale constituite în gestiuni care fac parte din Patrimoniul 

Cultural Naţional Mobil), catalogare, clasificare si indexare. 

c) informatizarea fondului 

(2) Clasificarea, cotarea şi ordonarea colecţiilor se realizează utilizând Clasificarea Zecimală 

Universală, indexarea şi ordonarea fondului documentar se fac în funcţie de clasele principale de la 0 

la 9, extinzând clasificarea, în funcţie de amploarea colecţiilor şi profilul unităţii de învăţământ; 

Art.74. Completarea fondului de publicaţii şi a altor categorii de documente, se realizează prin: 

a) achiziţii de carte de la unităţile specializate; 

b) abonamente la publicaţii periodice; 

c) transfer de publicaţii sau alte categorii de documente potrivit prevederilor legale în vigoare; 

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

e) împrumut interbibliotecar. 

Art.75. Criterii pentru completarea colecţiilor: 

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

exemplare din fiecare titlu; 

d) cerinţele de informare si documentare ale cadrelor didactice, atât în probleme de pedagogie generală 

şi de metodica predării, cât şi probleme de specialitate ale disciplinelor predate. 

Art.76. Operaţiile de intrare sau ieşire a publicaţiilor se fac numai pe baza unui act doveditor: factură, 

specificaţie, proces-verbal sau act de donaţie. 

Art.77. Inventarierea documentelor specifice bibliotecilor şcolare, scoaterea din evidenţă a 

documentelor uzate fizic, distruse în cazuri de forţă majoră şi a celor lipsă la inventar, recuperarea 

fizică/valorică a publicaţiilor se realizează conform prevederilor Legii nr. 334/2002, republicată în 

2005. 

Art.78. Exploatarea colecţiilor şi a documentelor se realizează prin consultarea în sala de lectură şi 

prin împrumutul la domiciliu.  

Art.79. Bibliotecara Moșoiu Anca organizează, împreună cu cadrele didactice, activităţi de pregătire a 

elevilor din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii contribuind la formarea şi dezvoltarea 

competenţelor-cheie. 

Art.80. Bibliotecara Moșoiu Anca sprijină personalul didactic al şcolii în îmbunătăţirea calităţii 

procesului de învăţământ, asigurând lucrări de referinţă, alte publicaţii, periodice pe suport hârtie sau 

magnetic, precum şi materiale documentare şi de studiu. 

Art.81. (1) Bibliotecara Moșoiu Anca iniţiază şi coordonează proiecte şcolare şi extraşcolare, activităţi 

de lectură, proiecte culturale dedicate marilor scriitori, oamenilor de cultură, unor evenimente, 

organizează expoziţii, târguri de carte, lansări de carte şi participă cu elevii la acţiuni culturale 

desfăşurate în comunitatea locală/naţională/ internaţională. 

(2) Bibliotecara Moșoiu Anca promovează fondul documentar şi resursele bibliotecii prin: alcătuirea 

de mape documentare, pliante şi filme de prezentare, liste de publicaţii, bloguri etc. 

Art.82. Activitatea bibliotecii „Gheorghe Țițeica” Constanța este cuprinsă în planul anual/semestrial 

de activitate, care cuprinde: obiectivele generale, obiective specifice, respectiv denumirea activităţilor, 

obiectiv/activitate, responsabil, parteneri, data/perioada, evaluare - mijloace şi itemi. Acestea vor fi 

structurate structurate pe tipuri şi categorii. 

 

Capitolul V. EVALUARE 

Art.83. Evaluarea bibliotecii „Gheorghe Țițeica” Constanța se face pe baza unei fişei de evaluare 

realizată în concordanţă cu HG 1534/2008 şi OUG nr. 75/2005 aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu 

modificările ulterioare privind asigurarea calităţii în educaţie. 
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DISPOZITII FINALE 

Art.84. (1) Prezentul regulament se aplică bibliotecii „Gheorghe Țițeica” Constanța. 

(2) Condiţiile de utilizare a spaţiului, fondului documentar şi a serviciilor bibliotecii  „Gheorghe 

Țițeica” Constanța, precum drepturile şi obligaţiile utilizatorilor au fost  stabilite prin prezentul 

regulamentul de ordine interioară a bibliotecii „Gheorghe Țițeica” Constanța, aprobat de conducerea 

Școlii Gimnaziale nr.30 „Gheorghe Țițeica” Constanța. 

 

 

 

 

 

 

  Director,      Bibliotecar, 

  Prof. Cernăianu Dumitru-Sorin   Moșoiu Anca 


