
 
            

  Anexa I 
 

                  MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 
 
 
 

N O R M E 
privind încadrarea cu personal de specialitate a bibliotecilor şcolare. 

 
 
 

Pentru optimizarea funcţionalităţii bibliotecilor şcolare şi, implicit, sporirea 
eficienţei procesului de învăţământ din şcoală, normarea posturilor de bibliotecari 
şcolari se face astfel: 

 
Pentru bibliotecile din învăţământul primar şi gimnazial: 
- 1 post normă întreagă la minimum 600 de elevi sau la 700 elevi şi cadre 

didactice şi minimum 8000 volume; 
          - ½ normă la minimum 300 de elevi şi minimum 4000 volume; 
          - plata cu ora (minimum 10 ore pe săptămână) - până la 300 elevi, sub 4000 
volume. 
 

Pentru şcolile din mediul rural în care nu există bibliotecă publică, se poate 
înfiinţa o bibliotecă în fiecare şcoală, cu încadrarea cu minimum ¼  din normă, 
plata cu ora (minimum 10 ore pe săptămână) sau 1 post de bibliotecar, normă 
întreagă, la 3 - 4 şcoli, pentru situaţii deosebite (şcoli izolate). 

 
 În fiecare şcoală coordonatoare din mediul rural poate funcţiona o bibliotecă 
şcolară cu normă întreagă. 
 În mediul rural, în şcoli cu efectiv sub 300 elevi, dar cu bibliotecă cu dublă 
funcţie: şcolară şi publică, poate fi un post de cel puţin ½ normă. 
 Fiecare liceu poate avea un bibliotecar cu normă întreagă, indiferent de numărul 
de elevi şi de volume. 

Pentru bibliotecile cu peste 20.000 volume şi efectivul şcolii de peste 1.500 elevi, 
pot fi 2 posturi de bibliotecar cu normă întreagă sau al doilea post cu ½ normă,  numai 
cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 

Pentru bibliotecile care deţin cărţi de patrimoniu, colecţii speciale sau muzee 
şcolare, se poate înfiinţa un al doilea post de bibliotecar, respectiv de muzeograf,  numai 
cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 

 
 La centrele de plasament şi în şcoli speciale, posturile de bibliotecar se vor norma 
astfel: 
 - un post cu ½ normă până la 300 copii / elevi. 
          - 1 post cu normă întreagă de la 301copii / elevi;  
          



Pentru bibliotecile din cadrul caselor corpului didactic: 
          - 1 post normă întreagă, indiferent de numărul de volume sau cititori; 

- pentru bibliotecile în care este depăşit numărul de 10.000 volume şi de 300 
cititori se poate înfiinţa un al doilea post (cu normă întreagă, ½ normă sau ¼ normă, în 
funcţie de proporţia în care sunt depăşite cifrele menţionate), cu aprobarea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 

 
  NOTA.  Normarea se va face numai în condiţiile încadrării în numărul de posturi 

aprobat anual prin Legea bugetului de stat şi în limita creditelor bugetare 
aprobate. 
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