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ANEXA 2 
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Art. 1. Prezentul regulament s-a elaborat în temeiul prevederilor Legii Educației Naționale 

nr. 1/2011, ale Legii nr. 334 din 31 mai 2002, republicate Legea bibliotecilor (text în vigoare 

începând cu data de 15 februarie 2011). 

Art. 2. Prezentul regulament stabilește modul de organizare și funcționare a bibliotecii din 

Colegiul Național ,,Spiru Haret”, având ca scop: 

a) delimitarea atribuțiilor și responsabilităților membrilor comisiei care asigură 

funcționarea bibliotecii; 

b) stabilirea limitelor de competență la fiecare nivel ierarhic 

 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 

Art. 3. (1) Comisia pentru funcționarea bibliotecii din Colegiul Național „Spiru Haret“ este 

formată din 14 membri, astfel: 

a) doi profesori coordonatori, având pregătire în domeniu 

b) 12 elevi din clasele a IX-a și a X-a  

 

 

RESPONSABILITĂȚI PRIVIND COMISIA PENTRU FUNCȚIONAREA 

BIBLIOTECII 

 

Art. 4. Responsabilitatile profesorului coordonator: 

a. Verifică, la fiecare început de an școlar, situația fondului de carte existent în 

bibliotecă; 

b. Elaborează chestionare pentru identificarea așteptărilor/nevoilor elevilor și 

profesorilor cu privire la fondul de carte; 

c. Întocmește lista cu necesarul de carte ce trebuie achiziționat pentru anul în curs; 

d. Elaborează chestionarul de selecție a elevilor pentru voluntariat în cadrul bibliotecii; 

e. Administrează chestionarul și comunică directorului unității lista elevilor ce vor 

asigura voluntariatul pentru funcționarea bibliotecii pe anul școlar în curs; 

f. Afișează programul de funcționare a bibliotecii și elevii responsabili; 

g. Realizează instruirea elevilor selectați cu privire la activități specifice: distribuirea 

fondului de carte în bibliotecă;  întocmirea fișei de abonat; inventarierea noilor 

achiziții (fizicăși virtuală);  

h. Elaborează procedura privind împrumutul cărțilorși o comunică elevilor responsabili; 

i. Supraveghează în permanență activitatea elevilor și verifică modalitatea în care aceștia 

asigură funcționarea bibliotecii; 

j. Propune modificări în cadrul comisiei, în cazul în care constată neîndeplinirea sau 

îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor; 

k. Întocmește, la sfârșit de an școlar, un raport privind: numărul de abonați; numărul de 

cărți împrumutate; restanțieri, pe care îl prezintă în Consiliul profesoral. 

l. Comunică departamentului Secretariat lista elevilor din clasele terminale care au 

restanțe la biblioteca școlii; 
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m. Realizează parteneriate cu Biblioteca Națională, cu Biblioteca Academiei Române și 

cu alte instituții culturale 

n. Participă la programe de formare profesională continuă de specialitate 

o. Propune spre aprobare Consiliului de administrație al școlii  recompense pentru elevii 

care au asigurat voluntariatul în bibliotecă pe parcursul anului școlar (diplome, cărți, 

adeverințe, tabere școlare) 

 

Art. 4. Responsabiliățtile elevilor care asigură funcționarea zilnică a bibliotecii: 

 

a. Să respecte orarul de funcționare a bibliotecii; 

b. Să completeze fișele de abonați/să întocmească fișe în cazul elevilor care doresc să se 

înscrie (atât fizic, în dosar, cât și în calculator); 

c. Să așeze exemplarele restituite în spațiul corespunzător; 

d. Să nu permită staționarea în spațiul bibliotecii a altor persoane (cu excepția elevilor 

care solicită acces la Centrul de documentare și informare) 

e. Să inventarieze noile achiziții, fizic și virtual; 

f. Să comunice profesorului coordonator orice problemă; 

g. Să păstreze ordinea și liniștea în bibliotecă; 

h. Să prezinte profesorului coordonator situația restanțierilor. 

 

Întocmit: 

prof. Constantinescu Alexandru 

prof. Buzoianu Corina 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 


