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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 
Anexa Nr. 9 la Metodologia de evaluare a activității personalului didactic și didactic auxiliar 

LICEUL TEORETIC “GEORGE EMIL PALADE” 
Str. Nicolae Iorga, Nr. 87 
Constanța 
 
Nr. 
 
FIȘA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE BIBLIOTECAR 

 
 

 În temeiul Legii Educaţiei Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul 
contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul ____, 
se încheie astăzi, _____, prezenta fișă a postului. 
 
 Numele și prenumele:  
 Specialitatea: 
 Denumirea postului: BIBLIOTECAR – Cadru didactic auxiliar 
 Încadrarea: NORMĂ ÎNTREAGĂ 
 
 Cerințe: 

• Studii: SUPERIOARE 
• Studii specifice postului:  
• Vechime:  

Relații profesionale: 
• Ierarhice de subordonare: director 
• De colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ 
• Obiectivul general : asigurarea interfaţei dintre şcoală şi beneficiar 
• Obiectivul specific : managementul activităţii de bibliotecă 
• De reprezentare a unității școlare. 

 
I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI 

 
1. Proiectarea activității – elemente de competență 

1.1. Elaborarea documentelor de planificare și de organizare a activității de bibliotecă în 
concordanță cu: 
a) activitatea școlară anuală; 
b) Regulamentul de Ordine Interioară și proceduri elaborate la nivelul unității; 
c) planul managerial al unității; 
d) specificul și particularitățile unității școlare. 

1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului. 
1.3. Elaborarea ofertei bibliotecii. 

 
2. Realizarea activităților 

2.1. Organizarea serviciilor de informare și documentare. 
2.2. Gestionarea rațională și eficientă a resurselor materiale, financiare, informaționale și de 

timp. 
2.3. Acordarea de consultanță beneficiarilor (elevi, personal didactic, didactic auxiliar). 

 
3. Comunicare și relaționare 

3.1. Comunicarea și relaționarea la nivel intern (elevi, personal didactic, didactic auxiliar). 
3.2. Comunicarea și relaționarea  la nivel extern (factori ierarhici superiori, comunitate, 

parteneri școlari). 
3.3. Monitorizarea și rezolvarea situațiilor conflictuale. 

 
4. Managementul carierei și al dezvoltării personale 

4.1. Nivelul și stadiul propriei pregătiri profesionale. 
4.2. Formare profesională și dezvoltare în carieră. 
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4.3. Aplicarea cunoștințelor, abilităților și competențelor dobândite. 
 

5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 
5.1. Promovarea ofertei bibliotecii în rândul elevilor, comunității educative și comunității 

locale. 
5.2. Valorizarea culturală a patrimoniului bibliotecii școlare, al școlii și comunității locale, prin 

dezvoltarea de proiecte și parteneriate. 
5.3.Educarea elevilor în vederea dezvoltării unei atitudini civice și a promovării deschiderii spre 
lumea contemporană. 
 
5.4.Respectarea Regulamentului Intern, normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, 
de P.S.I. și I.S.U. pentru activitățile desfășurate în cadrul unității de învățământ în condițiile 
legii: 

o să refuze executarea unei sarcini de muncă, dacă aceasta prezintă risc de 
accidentare sau îmbolnăvire profesională pentru sine sau pentru ceilalți 
colegi; 

o să informeze de îndată administratorul/directorul despre orice deficiență 
constatată sau eveniment petrecut; 

o să coopereze cu persoanele cu atribuții specifice în domeniul securității și 
sănătății în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei 
sarcini sau cerințe impuse de autoritatea competentă pentru prevenirea 
accidentelor și bolilor profesionale; 

o să respecte cu strictețe regulile S.S.M. și P.S.I. din obiectivul unde își 
desfășoară serviciul; 

o să aducă la cunoștință imediat directorului accidentele de muncă suferite de 
propria persoană sau de alți angajați. 
 

 

6. Conduita profesională 
6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută respect, comportament). 
6.2. Dezvoltarea și promovarea deontologiei profesionale. 

 
 

Activități specifice 
• Programul de lucru de 8 ore/zi (8:00 – 16:00). 
• Gestionarea manualelor școlare. 

_ efectuează comanda de manuale în baza proceselor verbale primite de la cadrele didactice și 
ridică de la depozit manualele comandate; 

_ distribuie diriginților, la începutul anului școlar,  manualele  școlare destinate elevilor; 
_ recuperează manualele de la elevi/profesori la sfârșitul anului școlar;  
_ ține evidența bazei de date a manualelor școlare – comandate, ridicate din depozit, distribuite 
elevilor/profesorilor la începutul anului școlar, restituite de elevi/profesori la sfârșitul anului 

școlar și casarea manualelor pierdute, distruse, uzate fizic și moral; 
• Răspunde privind gestionarea, securitatea și buna păstrare a colecțiilor și a dotării bibliotecii. 

_ gestionează fondul documentar, asigură păstrarea și securitatea acestuia prin sisteme de 
supraveghere și siguranță şi aplică regulile de prevenire şi stingere a incendiilor;  

_organizează activitatea în spaţiul bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia potrivit normelor 
legale în vigoare în cadrul orarului stabilit de conducerea şcolii ; 

_organizează şi dezvoltă colecţiile bibliotecii conform normelor biblioteconomice; 
• Operarea la timp în documentele de evidență a colecțiilor. 

_ţine la zi  evidenţa  fondului documentar  prin completarea documentelor specifice bibliotecii 
(RMF, R.I., fișe împrumut, caiet evidență activitate bibliotecă, registru înscrieri cititori); 

_ face operaţiile de intrare sau ieşire a publicaţiilor numai pe baza unui act doveditor: factură, 
specificaţie, proces-verbal, act de donaţie; 
• Verificarea colecțiilor în vederea selectării publicațiilor pentru casare. 

_ realizează selecţia documentelor uzate fizic şi moral, sau din alte cauze,  şi eliminarea acestora 
din colecţii în sistem clasic şi informatizat; 
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_elimină periodic din colecţii a tuturor documentelor pierdute sau distruse de utilizatori, a căror 
contravaloare a fost achitată de aceştia, şi a celor care nu au mai putut fi recuperate în urma 
demersurilor efectuate conform legii şi regulamentelor bibliotecii; 
• Înscrierea elevilor, cadrelor didactice, împrumutul și recuperarea la timp a publicațiilor. 

_ face înscrierea elevilor la începutul anului şcolar şi pe parcursul acestuia la bibliotecă; 
realizează împrumuturile solicitate de utilizatori operând în fişa contract de împrumut și  
aplicația informatică; 

_urmărește recuperarea la timp a publicațiilor împrumutate și realizează recuperarea 
numerică și valorică a publicațiilor deteriorate fizic sau pirdute; 
• Atragerea elevilor și stimularea lecturii. 

_ răspunde eficient la cerinţele de lectură şi de informare documentară ale utilizatorilor; pune la 
dispoziţia acestora în sala de lectură a bibliotecii publicaţiile solicitate;  

_îndruma elevii în tehnici de muncă individuală, oferă consiliere cu privire la utilizarea 
lucrărilor de referinţă;  
• Acțiuni instructiv-educative, informativ-formative inițiate în colaborare cu cadrele didactice. 

_ organizează şi derulează activităţi educative în bibliotecă împreună cu cadrele didactice; 
_ îndrumă lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor din 

programele școlare; 
• Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Procedură bibliotecă. 

_elaborează şi afişează regulamentul intern, regulamentul de organizare şi funcţionare al 
bibliotecii, normele de prevenire şi stingere a incendiilor  și  orarul acesteia ; 

_ elaboreză planul de activitate, raportul de activitate anual şi situaţiile statistice ale bibliotecii; 
_contribuie la promovarea unei bune imagini a instituţiei de învăţământ; 

• Colaborare cu unele compartimente ale C.C:D. în vederea realizării activității de formare 
continuă, participarea obligatorie la stagii de pregătire inițială și continuă. 
_ participă la activități de informare, documentare, metodice, organizate și coordonate de Casa 

Corpului Didactic; 
 

II. ALTE ATRIBUȚII 
       
             Comisii : 

• Responsabil cu primirea, distribuirea, evidența și gestionarea manualelor; 
• Membru în Comisia pentru burse. 

            
Activități de secretariat 

• Program secretariat, Luni-Vineri: 11:00 – 13:00 
• Desfășurarea de activități în secretariatul școlii ( tehnoredactarea unor documente la solicitarea 

directorului si a secretarului). 
 

În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și 
alte sarcini repartizare de angajator, în condițiile legii. 

 

Răspunderea disciplinară 
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine 

diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii. 
 
 
 
 
 

Director, 
 

Lider sindical, 
 

 
 

 
 

Data, 
 

Semnătura titularului de luare la cunoștință 
__________________________ 

 


