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Ordinul 5.556 din 7
octombrie 2011 privind
aprobarea
Regulamentului de
organizare şi
funcţionare a
bibliotecilor şcolare şi a
centrelor de
documentare şi
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Regulamentului de organizare şi
funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a
centrelor de documentare şi informare

Art. 1. În unităţile de învãţãmânt
preuniversitar se organizeazã şi
funcţioneazã structuri
infodocumentare: centre de
documentare şi informare sau
biblioteci şcolare. La nivelul
unei unitãţi de învãţãmânt nu
pot fi organizate şi nu vor
funcţiona ambele structuri
infodocumentare.

ART. 10
(1) CDI pot fi înfiinţate în unitãţi de
învãţãmânt cu personalitate juridicã sau
în consorţii şcolare din învãţãmântul
preuniversitar de stat ori particular.
(7) Casa corpului didactic organizeazã atât
stagii tematice […] cât şi stagii de
formare continuã privind organizarea,
funcţionarea, animarea şi exploatarea
CDI, adresate profesorilor
documentarişti, precum şi cadrelor
didactice şi didactice auxiliare din
unitãţile de învãţãmânt cu un CDI
funcţional. Parcurgerea stagiului iniţial
de formare privind amenajarea şi
funcţionarea CDI organizat de casa
corpului didactic este obligatorie pentru
reprezentanţii unitãţilor de învãţãmânt
care încep demersurile înfiinţãrii unui
CDI.

(8) Amenajarea şi dotarea CDI se fac pe
baza unui proiect de amenajare [….].
Proiectul de amenajare este aprobat
de consiliul de administraţie al unitãţii
de învãţãmânt şi este avizat de cãtre
directorul casei corpului didactic.
Decizia de înfiinţare a CDI va fi
eliberatã de casa corpului didactic
dupã validarea proiectului de
amenajare.
(9) Reamenajarea sau schimbarea
locaţiei CDI se realizeazã în baza unui
proiect de reamenajare întocmit la
nivelul unitãţii de învãţãmânt, aprobat
de consiliul de administraţie al unitãţii
de învãţãmânt şi avizat de directorul
casei corpului didactic.

ART. 26
(1) Într-un centru de
documentare şi informare
dintr-o unitate de învãţãmânt
pot funcţiona atât profesorul
documentarist, cât şi
bibliotecarul şcolar, sub
rezerva încadrãrii în numãrul
de posturi aprobat şi finanţat
conform legii.

ART. 28
(2) Casa corpului didactic
coordoneazã metodologic
activitatea CDI şi a profesorilor
documentarişti prin profesorii
metodişti din casa corpului didactic
şi formatorii naţionali din proiectul
"Educaţie pentru informaţie".
(3) Dezvoltarea reţelei CDI,
monitorizarea şi evaluarea activitãţii
CDI se realizeazã de cãtre casa
corpului didactic.

CAP. III
Bibliotecile şcolare
ART. 42
(1) Biblioteca şcolarã funcţioneazã în
unitãţile de învãţãmânt cu
personalitate juridicã, de stat sau
particulare, în consorţii şcolare, la
propunerea directorului unitãţii de
învãţãmânt/consorţiului, cu avizul
consiliului de administraţie, şi nu
poate fi desfiinţatã, ci doar
reorganizatã ori integratã în
centrul de documentare şi
informare. Pe termen mediu,
bibliotecile şcolare vor fi
transformate în centre de
documentare şi informare.

ART. 47
Bibliotecile şcolare sunt
coordonate, la nivel local, de cãtre
directorul unitãţii de învãţãmânt şi
consiliul de administraţie.
Coordonarea metodologicã a
bibliotecilor şcolare revine casei
corpului didactic, la nivel judeţean,
iar la nivel central, Bibliotecii
Naţionale Pedagogice "I. C.
Petrescu", respectiv Ministerului
Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi
Sportului.

Resurse materiale
ART. 50
La constituirea unei biblioteci
şcolare se asigurã de regulã douã
încãperi alãturate care sã
deserveascã depozitarea
suporturilor informaţionale şi o
salã de lecturã.
ART. 51
(1) Dotarea unei biblioteci şcolare
trebuie sã fie de minimum 3
volume/elev, urmând ca raportul
de 10 volume/elev sã fie atins
progresiv în cel mult 5 ani.

ART. 58
Inventarierea documentelor specifice
bibliotecilor şcolare, scoaterea din
evidenţã a documentelor distruse şi a
celor lipsã la inventar, recuperarea
fizicã/valoricã a publicaţiilor se
realizeazã conform prevederilor Legii
bibliotecilor nr. 334/2002,
republicatã, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare.

ART. 60
Condiţiile de ocupare a funcţiei
didactice auxiliare de
bibliotecar şcolar sunt cele
prevãzute de art. 250 lit. a) din
Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011

(Art. 250. – Pentru ocuparea funcţiilor
didactice auxiliare trebuie îndeplinite
următoarele condiţii de studii:
a) pentru funcţia de bibliotecar, de
documentarist şi de redactor - absolvirea,
cu examen de diplomă a unei instituţii de
învăţământ, secţia de biblioteconomie sau a
altor instituţii de învăţământ ai căror
absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării
disciplinele de profil din domeniul
biblioteconomiei; pot ocupa funcţia de
bibliotecar, de documentarist sau de
redactor şi absolvenţi ai învăţământului
postliceal sau liceal cu diplomă în
domeniu/absolvirea cu examen de diplomă
a unei instituţii de învăţământ, secţia de
biblioteconomie, sau a altor instituţii de
învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în
timpul şcolarizării disciplinele de profil din
domeniul biblioteconomiei; pot ocupa
funcţia de bibliotecar, de documentarist sau
de redactor şi alţi absolvenţi ai
învăţământului superior, postliceal sau liceal
cu diplomă, pe perioadă determinată, dacă
au urmat un curs de iniţiere în domeniu;)

ART. 63
(1) Formarea continuã a bibliotecarului
şcolar se realizeazã prin:
a) participarea la activitãţi de informare,
documentare, metodice, organizate şi
coordonate de casa corpului didactic;
b) participarea la simpozioane şi
conferinţe naţionale sau internaţionale
organizate de organizaţii abilitate;
c) participarea la cursuri şi programe de
formare specifice postului organizate de
casa corpului didactic, Biblioteca
Naţionalã Pedagogicã "I. C. Petrescu",
de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii,
Tineretului şi Sportului şi alţi furnizori
acreditaţi de Ministerul Educaţiei,
Cercetãrii, Tineretului şi Sportului,
urmãrind dezvoltarea competenţelor
pentru evoluţia în cariera profesionalã.
(2) Formarea continuã a bibliotecarilor
şcolari este un drept şi o obligaţie. În
promovarea bibliotecarilor se va ţine
cont de participarea la cursuri de
formare continuã.

Activitatea bibliotecii
şcolare
ART. 76
Inventarierea documentelor
specifice bibliotecilor şcolare,
scoaterea din evidenţã a
documentelor uzate fizic, distruse
în cazuri de forţã majorã şi a
celor lipsã la inventar,
recuperarea fizicã/valoricã a
publicaţiilor se realizeazã
conform prevederilor Legii nr.
334/2002, republicatã, cu
modificãrile şi completãrile
ulterioare.

ART. 78
Bibliotecarul şcolar organizeazã,
împreunã cu cadrele didactice,
activitãţi de pregãtire a elevilor din
perspectiva învãţãrii pe tot parcursul
vieţii, contribuind la formarea şi
dezvoltarea competenţelor-cheie
ART. 79
Bibliotecarul şcolar sprijinã
personalul didactic al şcolii în
îmbunãtãţirea calitãţii procesului de
învãţãmânt, asigurând lucrãri de
referinţã, alte publicaţii, periodice pe
suport hârtie sau magnetic, precum şi
materiale documentare şi de studiu.

ART. 80
(1) Bibliotecarul şcolar iniţiazã şi
coordoneazã proiecte şcolare şi
extraşcolare, activitãţi de lecturã,
proiecte culturale dedicate marilor
scriitori, oamenilor de culturã, unor
evenimente, organizeazã expoziţii,
târguri de carte, lansãri de carte şi
participã cu elevii la acţiuni culturale
desfãşurate în comunitatea localã/
naţionalã/ internaţionalã.
(2) Bibliotecarul şcolar promoveazã
fondul documentar şi resursele
bibliotecii prin: alcãtuirea de mape
documentare, pliante şi filme de
prezentare, liste de publicaţii, bloguri
etc.

ART. 81
Activitatea bibliotecii şcolare este
cuprinsã în planul anual/semestrial
de activitate, care cuprinde:
obiectivele generale, obiectivele
specifice, respectiv denumirea
activitãţilor, obiectiv/activitate,
responsabil, parteneri, datã/perioadã,
mijloace şi itemi de evaluare. Acestea
vor fi structurate pe tipuri şi categorii,
în funcţie de domeniile de
competenţã ale bibliotecarului şcolar
şi de misiunile bibliotecii şcolare.

Dispoziţii finale
ART. 83
(1) Prezentul regulament se aplicã tuturor CDI şi
bibliotecilor şcolare din unitãţile de învãţãmânt
din sistemul de învãţãmânt preuniversitar.
(2) Pentru anul şcolar 2011-2012, normarea
personalului didactic şi didactic auxiliar care
deserveşte bibliotecile şcolare şi CDI se va face
cu încadrarea strictã în numãrul total de posturi
aprobate de cãtre minister pentru fiecare
inspectorat şcolar judeţean/al municipiului
Bucureşti.
(3) Condiţiile de utilizare a spaţiului, fondului
documentar şi a serviciilor CDI şi bibliotecilor
şcolare, precum şi drepturile şi obligaţiile
utilizatorilor se stabilesc prin regulamentul de
ordine interioarã al fiecãrui CDI, respectiv al
fiecãrei biblioteci şcolare, aprobat de conducerea
unitãţii de învãţãmânt în care funcţioneazã.

(4) În termen de 60 de zile de la data
aprobãrii prezentului regulament
unitãţile de învãţãmânt preuniversitar
în care funcţioneazã centre de
documentare şi informare sau
biblioteci şcolare au obligaţia de a
elabora regulamentul de ordine
interioarã al centrului de documentare
şi informare ori regulamentul de ordine
interioarã al bibliotecii şcolare.
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