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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul 

ediţiei procedurii formalizate: 

 

Nr. 

Crt. 

Acţiunea  

Organism/ 

compartiment 

 

Numele şi 

prenumele 

 

Funcţia 

Proiect, 

Avize, 

Hotărâri 

 

Luna/ 

an 

1.1. Elaborat 

 

 

 

Departament Servicii 

pentru Comunitatea 

Universitară 

 

 

DRAGOMIR 

Cristina – 

Voichiţa 

 

Director 

 

    

   

Proiect 

procedură 

operaţională 

 

Martie 

2017 

1.2. Consiliere/ 

verificare 

d.p.d.v. 

format 

OSGG 

nr.400/201

5 actualizat 

 

 

Direcția Control Intern 

Mariana 

MUREȘAN 

 

Diana  

ARDELEANU 

 

Director 

 

 

Expert 

consultant 

 

 

Propunere 

avizare 

 

 

 

Martie 

2017 

1.3. Verificat 

d.p.d.v. 

conţinut 

Bibliotecă 

 

DRAGOMIR 

Cristina 

Voichiţa 

Director 

Bibliotecă 

 

Propunere 

avizare 

 

Aprilie 

2017 

1.4. Avizat 

juridic 

Direcţia  Juridică Lăcrămioara 

POP 

Director 

Gen. Adm. 

Adj. 

Aviz juridic Iunie 

2017 

1.5. Avizare Comisia de 

monitorizare 

Emil 

BĂLAN 

Preşedinte 

Comisie de 

monitorizare 

Aviz 

Preşedinte 

Comisie de 

monitorizare 

Iulie 

2017 

1.6. Aprobat Senat SNSPA   Hotărârea 

Senatului 

SNSPA nr.67 

din 

02.10.2017 

 

Oct. 

2017 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii formalizate 

 

Nr. 

Crt. 

Ediţia sau, după caz, 

revizia în cadrul 

ediţiei 

Componentă 

revizuită 

Temeiul 

reviziei 

Data intrării în 

vigoare 

2.1. Ediţia I Elaborarea 

ediţiei iniţiale 

Conform Ordin SGG nr. 

400/2015, cu modificările și 

completările ulterioare  

Conform Hotărârii 

Senatului SNSPA 

2.2. Revizia 1    

2.3. Revizia 2    

2.4. Revizia 3    

 

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii formalizate 

 

 

Nr. 

crt. 

Scopul 

difuzării 

 

Compartiment 

 

 

Funcţia 

3.1. Aplicare şi 

evidenţă 

Departament Servicii 

pentru Comunitatea 

Universitară (DSCU) 

Director DSCU/ 

Bibliotecari 

3.2. Informare şi 

aplicare 

Facultăţi/ 

Departament 

 

Decani/Cadre 

didactice/ 

Cercetători 

3.3. Informare  Senat SNSPA  

3.4. Arhivare  DSCU 

Direcția Control Intern 

 

3.5. Coordonare, 

control 

Comisia de 

monitorizare, 

coordonare şi 

îndrumare 

metodologică a 

implementării şi 

dezvoltării sistemului 

de control 

intern/managerial 

Preşedinte 

Comisie de 

monitorizare 
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4. Scopul procedurii formalizate 

 

 

4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii în cadrul Bibliotecii SNSPA, compartimentele şi persoanele 

implicate; 

4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii bibliotecii;  

4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;  

4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar 

             pe manager, în luarea deciziei; 

4.5. Operaţionalizarea  cerinţelor normative  stabilite  de  Ordinul SGG nr.400/2015,  cu   modificările și 

completările ulterioare, privind  standardul 9 - Proceduri. 

  

5. Domeniul de aplicare a procedurii formalizate 

 

5.1.     Procedura se aplică în cadrul SNSPA şi descrie modul de derulare a operaţiunilor specifice    

           activităţii de bibliotecă;    

5.2. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea bibliotecii; 

5.3. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale  activităţii  

             de bibliotecă;    

 

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii bibliotecii: 

 

 

6.1.  Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

6.2.  Ordonanţa de Guvern nr. 84/1998 privind constituirea Fondului de susţinere a bibliotecilor din 

        învăţământ cu modificările şi completările ulterioare; 

6.3.  Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
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6.4.  Ordinul  Ministrului Educaţiei şi  Cercetării nr. 3944/2003,  privind  Regulamentul - cadru  de 

 funcţionare al bibliotecilor universitare din sistemul naţional;   

6.5. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.400/2015, cu modificările şi completările ulterioare 

pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; 

6.6. Ordinul nr. 2338/5286 din 26 iulie privind aprobarea Regulamentului pentru imprumut    

interbibliotecar publicat in Monitorul Oficial nr. 35-11 ianuarie    

2005; 

6.7. Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor si capitalurilor  

proprii, aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2681/2009 

6.8. ORDIN Nr. 4626 din 21 iulie 2005 privind aprobarea Metodologiei de recuperare a documentelor  

pierdute, distruse ori deteriorate si de taxare a serviciilor si a nerespectarii termenelor de restituire a  

publicatiilor împrumutate din bibliotecile cuprinse în reteaua învatamântului, precum si a Precizarilor 

privind calculul valoric al acestor documente 

6.9. Ordin 2017 din mai 1997,  publicat in MonitorulOficial  nr. 162 din 18 iulie 1997 privind scutirea 

bibliotecarilor din instituţiile publice de profil care au si atributii de gestionari ai fondurilor de carte, 

periodice si alte bunuriculturale de la obligatia de constituire a garantiilor banesti. 

6.10. Carta SNSPA aprobată prin Decizia Senatului nr.205/28.11.2011;  

6.11. Regulamentul intern de organizare și funcționare al Bibliotecii SNSPA; 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura formalizată 

 Definiţii: 

Nr. 

Crt. 

  Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

7.1. Procedură operaţională PO (Procedură Operaţională) = Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor 

paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de 

aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual.                          

7.2. Ediţie a unei proceduri 

operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri   operaţionale, 

aprobată şi difuzată;     

7.3. Revizia în cadrul unei ediţii   Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după 

caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii 

operaţionale,   acţiuni care au fost aprobate şi   difuzate   

7.4. Cod formular Numărul de ordine pentru diverse formulare, stabilit prin documentaţia 

aferentă sistemului de control intern/managerial implementat în cadrul Şcolii 

Naţionale de Studii Politice şi Administrative sau prin legislaţia în vigoare 

(formulare tipizate utilizate în desfăşurarea activităţii).  

7.5. Comisia SCI/M Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

implementării şi sau/dezvoltării sistemului de control intern/ managerial 

7.6. Bibliotecă Instituţia, compartimentul sau structura specializată ale cărei atribuţii 

principale sunt: constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi 

conservarea colecţiilor de cărţi, publicaţii seriale, alte documente de 

bibliotecă şi baze de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de 

informare, educaţie, cercetare sau recreere; iniţierea, organizarea şi 

desfăşurarea de proiecte şi programe culturale, inclusiv în parteneriat cu 

autorităţi şi instituţii publice, cu alte instituţii de profil sau prin 

parteneriat public-privat; în cadrul societăţii informaţiei biblioteca are rol 

de importanţă strategic  

7.7. Bibliotecă universitară Biblioteca aflată prioritar în serviciul studenţilor, al cadrelor didactice şi 

al cercetătorilor din universităţi şi alte instituţii de învăţământ superior şi 

de cercetare care, în limitele prevăzute de regulamentul de organizare, 

poate funcţiona şi ca bibliotecă publică 
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 Abrevieri: 

 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedură operaţională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap Aplicare 

6. Ah Arhivare 

7. Ex Executare  

 

8. Descrierea procedurii formalizate 

8.1. Generalităţi:          

Activitatea în Biblioteca SNSPA se desfăşoară pe baza legislaţiei specifice acestui domeniu 

precum şi pe baza Regulamentului de funcţionare al Bibliotecii. 

Biblioteca SNSPA asigură baza infodocumentară, pe suport tradiţional şi pe suport electronic, 

onsite şi online, pentru susţinerea procesului educaţional şi de cercetare, în acord cu programele de 

studii la toate nivelurile: licenţă, master, şcoală doctorală. 

Activitatea zilnică, în conformitate cu fluxul specific unei biblioteci universitare, pe categorii de 

activităţi, constă în: 

A. Dezvoltarea colecţiilor 

B. Recepţia cantitativă şi calitativă a publicaţiilor. Evidenţa globală şi individuală a 

publicaţiilor. Organizarea publicaţiilor prin cotare şi aplicare etichete cote, echipare cu 

etichete barcod, etichete RFID şi aşezare la raft, în depozit şi/sau în sălile de lectură. 

C. Prelucrarea publicaţiilor prin catalogare, indexare, clasificare în regim informatizat, cu 

reflectarea colecţiilor în catalogul online. 

D. Comunicarea colecţiilor prin lectură în sală şi împrumut la domiciliu 

E. Acces la bazele de date abonate, atât onsite cât şi prin acces mobil. 

F. Informare, documentare, acordare de asistenţă de specialitate. 

G. Statistici, Rapoarte. 
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H. Actualizare pagina WWW a bibliotecii 

8.2. Circuitul documentelor şi evidenţa acestora:          

Documentele elaborate în cadrul Bibliotecii SNSPA respectă procedura elaborată în cadrul SNSPA cu 

privire la circuitul documentelor. 

8.3.  Descrierea activităţilor pe fluxul de lucru 

8.3.1. Dezvoltarea colecţiilor 

Dezvoltarea colecţiilor este activitatea prin care se asigură creşterea armonioasă a colecţiilor bibliotecii, 

asigurându-se un echilibru optim între acţiunea de selecţie, achiziţie a publicaţiilor nou apărute şi 

completare retrospectivă prin cumpărătură, donaţie, transfer, schimb intern şi internaţional, pe de-o parte, şi 

acţiunea de deselecţie şi eliminare a publicaţiilor perimate din punct de vedere fizic şi moral, pe de altă 

parte.  

Dezvoltarea colecţiilor include activitatea de achiziţie independent şi/sau în consorţiu de baze de date 

ştiinţifice internaţionale full-text, bibliografice şi bibliometrice. 

Activităţi generale 

1. Achiziţia publicaţiilor pe baza solicitărilor conducerii facultăţilor/departamentului din cadrul SNSPA, a 

cadrelor didactice, a studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi ale altor utilizatori.  

2. Centralizarea bibliografiilor recomandate studenţilor de cadrele didactice universitare pentru fiecare 

disciplină în parte şi a recomandărilor / solicitărilor primite la bibliotecă din partea utilizatorilor  şi a 

cadrelor didactice (prin cereri scrise, mesaje e-mail); 

3. Selecţia titlurilor de interes pentru activitatea educaţională şi de cercetare a universităţii din cataloage, 

planuri editoriale, pagini WWW ale editurilor, liste de oferte, liste de schimb; întocmirea listelor de 

comandă; 

4. Consultarea permanentă a cadrelor didactice universitare pentru selecţia titlurilor ce urmează a fi 

achiziţionate şi stabilirea numărului necesar de exemplare; 

5. Cercetarea permanentă a cataloagelor bibliotecii în vederea identificării lacunelor existente; 

6. Analiza permanentă a colecţiilor pentru stabilirea exemplarelor propuse pentru eliminare din colecţii. 
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7. Achiziţia publicaţiilor prin cumpărătură, donaţie, transfer, schimb. 

8. Achiziţia bazelor de date ştiinţifice internaţionale. 

Activităţi specifice 

1. Achiziţie 

1.1. Achiziţie prin cumpărătură 

- Întocmirea, în vederea cumpărării, a listelor de titluri per editură şi/sau furnizor intermediar pentru 

documentele selectate, cuprinzând  datele  bibliografice esenţiale: titlu, autor, loc, editură, an, ISBN, 

preţ/exemplar, număr de exemplare. Lista se realizează în Excel; 

- Întocmirea notei de fundamentare cuprinzând oportunitatea achiziţiei, sursa din care se va efectua 

plata (bugetul de stat, venituri proprii SNSPA, proiecte, venituri proprii ale facultăţilor) şi lista 

titlurilor propuse spre achiziţie, cu datele bibliografice şi de preţ, anexată; 

- Transmiterea notei de fundamentare spre avizare de către directorul TIAP, directorul general 

administrativ economic, directorul general administrativ şi rectorul universităţii. 

- După avizarea notei de fundamentare de către toate persoanele autorizate, se derulează procedurile 

de achiziţie, conform legislaţiei în vigoare, de către TIAP. 

1.2. Achiziţie prin donaţie 

Donaţiile se primesc la sediul bibliotecii fie direct, fie prin poştă. Se completează datele donatorului şi 

datele bibliografice ale publicaţiilor primite într-un document tipizat (Anexa 1) pe care îl semnează atât 

donatorul cât şi bibliotecarul care primeşte donaţia. În cazul în care donatorul vine cu un proces-verbal 

de predare primire, se semnează acel document şi bibliotecarul păstrează un exemplar. Pentru 

publicaţiile fără preţ, se va face inventarierea cu valoarea de 1 leu.  

1.3. Achiziţie prin transfer 

Transferurile de publicaţii se primesc din partea facultăţilor şi a altor structuri din cadrul SNSPA sau 

din partea unor instituţii similare din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale, pe bază de borderou, 
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în urma aprobării conducerii SNSPA. Pentru publicaţiile fără preţ, se va face  inventarierea cu 

valoarea de 1 leu. 

1.4. Achiziţie prin schimb interbibliotecar intern şi internaţional 

Publicaţiile primite prin schimb intern şi internaţional sunt înregistrate în evidenţe în baza actului 

însoţitor. Pentru publicaţiile fără preţ, se va face inventarierea cu valoarea de 1 leu. 

2. Recepţia cantitativă şi calitativă a publicaţiilor 

- La primirea publicaţiilor în bibliotecă se verifică, pe baza documentelor însoţitoare, 

următoarele date de identificare: 

o Titlul, autorul, editura, anul de publicare; 

o Numărul de exemplare trebuie să coincidă cu cel de pe factură, act de donaţie, etc; 

o Pentru documentele fără act însoţitor, se întocmeşte un proces-verbal de primire. 

- Recepţia publicaţiilor primite se face în două exemplare; 

- Toate documentele vor fi certificate prin semnăturile autorizate, vor fi datate şi vor avea nr. 

de înregistrare. 

Deselecţia publicaţiilor se realizează prin întocmirea de liste cuprinzând date bibliografice şi de preţ, 

care se anexează notei de fundamentare/oportunitate constituită în acest sens. Nota se realizează în 

conformitate cu Legea Bibliotecilor nr. 334 

(http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/romania/rom_lege_334_romorof.pdf)  articolul 40^2, 

care stabileşte că “Eliminarea documentelor din colecţii se aplică numai bunurilor culturale comune, 

uzate fizic sau moral, după o perioadă de minimum 6 luni de zile, prin hotărârea conducerii bibliotecii”. 

Nota se transmite spre avizare persoanelor autorizate, iar în momentul primirii acestor avize, publicaţiile 

sunt eliminate din colecţii, radiate din Registrul Inventar şi trimise spre casare.  

http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/romania/rom_lege_334_romorof.pdf
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Deselecţia publicaţiilor şi eliminarea din colecţii se realizează şi în caz de forţă majoră, incendii, 

calamităţi naturale, precum şi mutări succesive, sedii şi locuri de depozitare improprii pentru 

documentele deteriorate sau distruse, în conformitate cu prevederile legale. 

8.3.2 . Evidenţa publicaţiilor 

Evidenţa publicaţiilor cuprinde activităţi de evidenţă biblioteconomică şi înregistrare contabilă 

8.3.2.1.Evidenţa biblioteconomică 

Evidenţă globală şi individuală a publicaţiilor, operarea eliminărilor publicaţiilor din colecţii 

Evidenţa globală 

- Se înregistrează publicaţiile în RMF – Registrul de Mişcare a Fondurilor, pe loturi/partide; se 

consemnează numărul din RMF pe borderoul însoţitor; documentele sunt înregistrate pe baza actului 

însoţitor, specificându-se sursa de provenienţă a acestora; în cazul în care nu există acte însoţitoare, se 

întocmeşte un proces verbal de primire, care se anexează recepţiei; registrul oferă o evidenţă globală 

valorică a publicaţiilor primite în bibliotecă, precum şi repartizarea acestora pe principalele domenii ale 

cunoaşterii, în funcţie de clasificarea zecimală universală; registrul oferă, de asemenea, posibilitatea 

totalizării şi cunoaşterii pe trimestru şi an calendaristic a numărului de documente intrate în bibliotecă şi 

structura lor pe principalele domenii. 

- Înscrierea tuturor borderourilor în condica de corespondenţă; 

- Totalizarea trimestrială şi anuală a RMF-ului general în scopul confruntării acestuia cu evidenţele 

contabile. 

Evidenţa individuală 

- În Registrul de inventar se realizează evidenţa individuală a fiecărui volum de bibliotecă. Se vor 

înregistra: data, numărul de inventar, autorul, titlul, locul şi anul apariţiei, preţul, poziţia în Registrul de 

Mişcare al Fondurilor, eventuale observaţii. Numărul de inventar se înregistrează şi în interiorul 

ştampilei aplicate pe pagina de titlu a publicaţiei, în interiorul câmpului alb dintre titlu şi datele de 

apariţie, precum şi la pagină stabilită de bibliotecă (pagina 17/18); 
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- Se consemează numerele de inventar pe borderoul însoţitor/NIR, în dreptul fiecărui exemplar; 

- Se atribuie un număr de barcod şi se aplică eticheta pe verso-ul copertei publicaţiei; 

Eliminarea publicaţiilor din colecţii 

Eliminarea publicaţiilor din colecţiile Bibliotecii SNSPA se aplică numai bunurilor culturale comune 

(documentele aflate în colecţiile bibliotecilor au statut de bunuri culturale comune), uzate fizic sau 

moral, după o perioadă de minimum 6 luni de la achiziţie, în conformitate cu Legea Bibliotecilor nr. 

334, cu completările şi revizuirile ulterioare, pe baza unei note de fundamentare aprobată de Direcţia 

Adminstrativă şi de Rectorul universităţii;  

- Operarea scăderilor – după sosirea deciziilor corespunzătoare, în toate instrumentele de evidenţă şi 

reflectare. 

 

8.3.2.2.Înregistrare contabilă  

- Înregistrarea contabilă se realizează în sistemul specializat contabil EMSYS, care funcţionează în 

cadrul SNSPA. 

-  Pe baza facturii/facturilor primite de la furnizor, se înregistrează în sistem un referat cuprinzând: 

o  titlul publicaţiei care se repetă pentru fiecare exemplar în parte al aceleiaşi publicaţii;  

o numărul de inventar atribuit în prealabil în Registrul Inventar; 

o  preţul/exemplar. Preţul pentru fiecare exemplar se recalculează în cazul în care 

furnizorul acordă un discount global, acesta trebuind să fie distribuit, în mod egal, 

pentru fiecare exemplar. Valoarea totală a referatului trebuie să coincidă cu valoarea 

totală a facturii; 

o sursa din care se va efectua plata - bugetul de stat, venituri proprii SNSPA, proiecte, 

venituri proprii ale facultăţilor. 

- Referatul se lansează în sistem spre avizare de către expert. De asemenea, referatul se 

tipăreşte integral. Separat se tipăreşte ANEXA 1 a referatului adică Propunere de angajare a 
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unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, precum şi ANEXA 2 - Angajament bugetar 

individual. 

- După primirea Avizului Expert, referatul urmează circuitul de avizare contabilă de către 

Serviciul Contabilitate. 

- După obţinerea avizului contabil, expertul care a acordat primul aviz, aprobă referatul. 

- După primirea tuturor aprobărilor, se înregistrează în sistem Cererea de Cumpărare care 

include: 

o Numele furnizorului 

o Data referatului întocmit anterior şi avizat corespunzător 

o Numele cumpărătorului: SNSPA 

o Gestiunea: Biblioteca SNSPA 

o Titlurile publicaţiilor şi preţul per exemplar, date care se preiau automat din referat 

- Cererea de cumpărare completată se lansează în system, se transmite şi se aprobă de către 

persoana care a întocmit referatul şi cererea de cumpărare. 

- Următorul pas constă în înregistrarea în system a Recepţiei publicaţiilor. Se constituie, pentru 

întreaga comandă, un NIR – Notă de Intrare Recepţie cuprinzând: 

o Gestiunea: Biblioteca SNSPA 

o Contul de gestiune al bibliotecii 

o Furnizorul, factura (serie, număr şi dată) 

o Titlurile, numereşle de inventor corespunzătoare şi preţurile 

o Numele persoanelor care fac parte din comisia de recepţie, din cadrul bibliotecii 
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o Numele persoanei care preia în gestiune. 

- Recepţia fiscală se înregistrează în sistem cu numele furnizorului, contul atribuit furnizorului, 

factura (serie, număr şi dată), suma totală a facturii 

- Ordonanţarea de plată cuprinde numărul, data, natura cheltuielii  (contravaloare achiziţii 

cărţi, abonament baze de dat), plătitorul (SNSPA), banca şi contul SNSPA din care se va 

efectua plata, furnizorul (CUI, bancă, cont), tip tranzacţie (se specific sursa din care se 

efectuează plata), numărul facturii/facturilor, suma de plată. Ordonanţarea de plată se 

lansează şi se tipăreşte. 

- Bonul de consum se înregistrează în system şi cuprinde gestiunea în care au intrat publicaţiile 

prin NIR - Notă Intrare Recepţie (înregistrate ca materiale) şi gestiunea în care vor intra prin 

acest bon de consum (scădere din gestiunea de material şi intrare în gestiune ca obiecte de 

inventor) 

-  Documentele tipărite anterior (Propunerea de angajare (ANEXA 1 a Referatului), 

Ordonanţarea de plată, Referatul), Factura în original pe care s-a dat Bun de plată de către 

directorul bibliotecii, NIR-ul cu toate semnăturile, Bonul de consum cu toate semnăturile şi 

Angajamentul de plată se trimit, pentru semnături, la TIAP, Serviciul Contabilitate, Serviciul 

Administrativ  şi Rectorat. 

- Serviciul Contabilitate efectuează plăţile.   

- Repartizarea documentelor în depozit, sală de lectură,  în funcţie de necesităţile de studiu şi 

informare, spaţii de creştere, număr de exemplare achiziţionate. 
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8.3.3. Prelucrarea documentelor în regim informatizat 

8.3.3.1.Catalogare 

- Fiecare titlu se verifică în baza de date Liberty dacă a mai fost prelucrat sau nu; 

- Pentru fiecare titlu nou intrat în colecţiile bibliotecii se realizează descrierea bibliografică standardizată 

şi completă (inclusive copertă, cuprins, dacă sunt disponibile), în sistemul integrat de bibliotecă Liberty, 

în modulul Catalogare; 

- În cazul în care titlul respectiv este deja introdus în baza de date, având acelaşi ISBN, aceeaşi ediţie şi 

acelaşi an de publicare, se verifică înregistrarea, se corectează şi completează, dacă este cazul, se 

adaugă datele referitoare la exemplarul suplimentar (inventar, barcod, locul în care se află), nou intrat în 

colecţii; 

- Publicaţiile existente în bibliotecă şi neprelucrate din diferite motive şi neînregistrate în sistem, aflate în 

zona de tranzit, se prelucrează retrospectiv; 

- Periodic şi ori de câte ori este cazul, se realizează verificarea înregistrărilor în baza de date Liberty şi se 

efectuează corecturilor necesare.  

 

8.3.3.2.Indexare şi clasificare 

- Stabilirea subiectului lucrării şi a descriptorilor corespunzători; 

- Identificarea indicelui CZU corespunzător din tabelele CZU şi înregistrarea lui în câmpul 

corespunzător. 

 

8.3.3.3.Înregistrare barcod, număr de inventar şi cotă. Aplicarea etichetei RFID  

- Se înregistrează în câmpurile specifice numărul de barcod, numărul de inventar şi locul (deposit şi/sau 

sală de lectură)  în care vor fi aşezate publicaţiile; 

- Se înregistrează în câmpul corespunzător cota publicaţiei (cota este constituită din CZU pentru a 

desemna domeniul şi primele patru semne ale autorului). 
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8.3.4. Organizarea şi reflectarea colecţiilor 

8.3.4.1.Organizarea colecţiilor 

- Organizarea documentelor sunt la raft, pe domenii, în funcţie de CZU; 

- Întocmirea divizionarelor de raft; 

- Tipărirea la imprimantă a etichetelor de barcod şi aplicarea corectă a etichetelor de cotă pe carte; 

- Verificarea ordonării corecte  la raft a documentelor. 

 

8.3.4.2.Reflectarea colecţiilor: 

- Organizarea de expoziţii tematice, lansări de carte; 

- Transmiterea prin email către cadrele didactice a listelor cu titlurile documentelor nou intrate în 

bibliotecă. 

 

8.3.5. Comunicarea colecţiilor 

8.3.5.1.Evidenţa utilizatorilor şi accesul în bibliotecă 

8.3.5.1.1. Evidenţa utilizatorilor 

Pentru înscriere cititorii se prezintă la bibliotecă cu carnetul de student vizat pe anul în curs. Nu se 

percepe taxă de înscriere, accesul la bibliotecă fiind gratuit pentru toţi cititorii. Evidenţa utilizatorilor se 

realizează în regim informatizat.  

  Fiecărui student i se va deschide o fişă online de împrumut, pe care se va opera fiecare împrumut sau 

restituire.  

  La părăsirea universităţii, toţi cititorii trebuie să primească avizul bibliotecii, prin ştampilarea fişei 

de lichidare.  

  În cazul pierderii sau deteriorării cărţilor, recuperarea contravalorii se va face conform legislaţiei în 

vigoare pentru acest domeniu. Se va completa o declaraţie de pierdere a publicaţiilor, contravaloarea 
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cărţilor achitându-se laBRD, la contul indicat la adresa http://www.snspa.ro/cercetare/biblioteca. 

Contravaloarea va fi actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă 

echivalentă cu de 1 - 5 ori faţă de preţul astfel calculat. 

 

8.3.5.1.2. Accesul în bibliotecă 

- Accesul în bibliotecă este permis utilizatorilor specifici, pe baza cardului e bibliotecă; 

- Accesul în bibliotecă pentru alte categorii de utilizatori este permis în baza unei cereri scrise aprobate 

de directorul bibliotecii; 

- Cardul de bibliotecă se emite pentru studenţii, cadrele didactice şi angajaţii SNSPA, după completarea 

online a formularului cu datele de identificare; formularul este accesibil pe pagina WWW a bibliotecii; 

la eliberarea cardului de bibliotecă, are loc o scurtă informare a utilizatorilor asupra colecţiilor, 

serviciilor şi facilităţilor oferite de bibliotecă şi asupra Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Bibliotecii SNSPA 

- La începerea anului universitar, cardul de bibliotecă este vizat şi se realizează actualizarea datelor 

utilizatorilor în sistem cu păstrarea confidenţialităţii datelor; 

- Pentru studenţii care încheie studiile, fişa electronică este blocată/eliminată din sistemul de bibliotecă;  

- Accesul utilizatorilor în bibliotecă este în permanenţă monitorizat de bibliotecarul de serviciu, prin 

verificarea permisului/cardului de bibliotecă, a valabilităţii acestuia; 

 

8.3.5.2.Comunicarea colecţiilor prin lectură şi studiu în Sala de lectură: 

- Asigurarea condiţiilor optime de studiu pentru utilizatori şi de muncă pentru personalul care lucrează în 

activitatea cu publicul; 

- Asigurarea securităţii colecţiilor prin buna funcţionare a porţilor şi prin activarea/dezactivarea etichetei 

RFID pentru documentele returnate respectiv împrumutate; 

- Pregătirea sălii pentru ziua de lucru; 

- Verificarea de către bibliotecarul de serviciu a aşezării corecte a publicaţiilor în acces liber la raft; 
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- Supravegherea utilizatorilor la intrarea şi la ieşirea din sala de lectură, verificarea  completării corecte 

de către utilizatori, a rubricilor din Caietul de frecvenţă; 

- Furnizarea tipizatelor pentru cererea de publicaţii şi acordarea de asistenţă în completarea cererii pentru 

documentele solicitate din depozit pentru lectură în sală şi/sau împrumut la domiciliu; 

- Verificarea exactităţii datelor înscrise în cererea pentru lectura în sală şi/sau împrumut la domiciliu; 

- Servirea publicaţiilor şi verificarea integrităţii publicaţiilor la înmânarea către cititor şi la restituire; 

- Supravegherea lecturii, asigurarea securităţii şi a accesului la colecţiile de documente organizate în 

acces direct conform programului stabilit; 

- Furnizarea de informaţii simple/complexe pentru utilizatorii bibliotecii; 

- Monitorizarea procesului de returnare a publicaţiilor consultate în sala de lectură, utilizatorii având 

obligaţia să aşeze publicaţiile consultate în punctul special amenajat (utilizatorii nu intercalează 

publicaţiile la raft); 

- Preluarea de către bibliotecar a publicaţiilor împrumutate returnate de la cititor; 

- Organizarea de către bibliotecar a publicaţiilor restituite şi ordonarea lor în vederea intercalării la raft, 

intercalarea la raft. 

 

8.3.5.3.Comunicarea colecţiilor prin împrumut la domiciliu 

- Împrumutul publicaţiilor la domiciliu se realizează în Sala de lectură, pentru publicaţiile care se găsesc 

în mai mult de 2 exemplare în sala de lectură şi/sau în depozit; 

- Împrumutul se realizează în regim informatizat; 

- Utilizatorii specifici: studenţi, cadre didactice şi angajaţi au dreptul la împrumut, pe baza cardului de 

împrumut. 

- Numărul maxim de publicaţii pentru un imprumut este de 3 volume; 

- Perioada de împrumut este de 7 zile;  

- Pentru o zi de întârziere, se înregistrează o penalizare de 2 lei. Taxa este plătită la bancă, în contul 

indicat pe site. Se predă chitanţa ca dovadă a plăţii pentru radierea penalităţii. 

În funcţie de nevoile de informare şi documentare ale utilizatorilor specifici se ţine cont de următoarele situaţii: 
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- pentru titlurile din colecţia Bibliotecii disponibile între 1-10 exemplare, împrumutul se acordă pentru 

o perioadă de 7 zile calendaristice, ce poate fi prelungită maximum 3 zile calendaristice; 

- cursurile universitare se împrumută 15 zile calendaristice, fără drept de prelungire a termenului de 

împrumut; 

- publicaţii periodice nu se împrumută la domiciliu, fiind disponibile doar în cadrul sălii de lectură a 

Bibliotecii; 

- alte tipuri de documente (CD, CD-ROM, dischete, casete audio-video) nu se împrumută la 

domiciliu, fiind disponibile doar în cadrul sălii de lectură a Bibliotecii. 

 

În cazul pierderii sau deteriorării publicaţiilor, se va aplica Ordinul  Ministrului Educaţiei şi  

Cercetării nr. 4626/2005,  privind  aprobarea  Metodologiei de recuperare a documentelor pierdute, 

distruse ori deteriorate şi de taxare a serviciilor şi a nerespectării termenelor de restituire a publicaţiilor 

împrumutate din bibliotecile cuprinse în reţeaua învăţământului. 

 

8.3.5.4. Comunicarea colecţiilor prin împrumut interbibliotecar 

Împrumutul interbibliotecar intern şi internaţional se realizează cu respectarea prevederilor 

Regulamentului pentru împrumutul interbibliotecar emis de Ministerul Culturii şi Cultelor şi 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, publicat în Monitorul Oficial nr. 35 /11 ianuarie 2005, Legii 

Bibliotecilor nr. 334/ 31 mai 2002, republicată, Legii nr 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile 

conexe. 

 

8.3.6. Elaborarea statisticilor şi rapoartelor de bibliotecă: 

Realizarea statisticii zilnice, lunare, trimestriale şi anuale a frecvenţei cititorilor şi a publicaţiilor 

consultate în sala de lectură şi prin împrumut individual; 

- Efectuarea de statistici interne privind dezvoltarea colecţiilor; 

- Completarea formularului statistic CULT 1 şi transmiterea către INS. 
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8.3.7. Informare şi documentare 

- Acordarea de asistenţă de specialitate utilizatorilor cu privire la regăsirea publicaţiilor în sala de lectură 

cu acces liber la raft; 

- Informaţii simple sau complexe privind colecţiile bibliotecii;  

- Utilizatorii sunt îndrumaţi în folosirea catalogului on-line al bibliotecii şi în accesarea şi consultarea 

bazelor de date ştiinţifice abonate de Biblioteca SNSPA; 

- Promovarea colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă prin organizarea de panouri informative, elaborarea şi 

editarea afişelor, a instrucţiunilor de utilizare a cataloagelor; 

- Realizarea de prezentări ale bazelor de date; 

- Actualizarea paginii WWW a Bibliotecii SNSPA şi a altor instrumente online (Facebook, blog, depozit 

instituţional etc.) 

 

8.3.8. Conservarea colecţiilor: 

- Gestionarea corectă şi asumarea răspunderii faţă de integritatea colecţiilor bibliotecii şi a securităţii 

spaţiilor; 

- Intercalarea în sălile de lectură şi în depozit a publicaţiilor nou intrate în colecţii; 

- Reorganizarea fondurilor pentru a crea spaţii de creştere; 

- Urmărirea circulaţiei documentelor şi efectuarea de mutări de fonduri dinspre sălile de lectură spre 

depozit şi invers, în scopul punerii în circulaţie a documentelor cele mai solicitate în acord cu interesele 

de studiu şi informare; 

- Legarea şi recondiţionarea documentelor deteriorate, în limita posibilităţilor; 

- Desprăfuirea periodică a colecţiilor; 

- Verificarea periodică sau generală a fondurilor de documente conform legislaţiei în vigoare şi 

elaborarea proceselor-verbale, a borderourilor cu lipsuri, a propunerilor de casare pentru publicaţiile 

aflate într-o stare de deteriorare fizică şi/sau ştiinţifică, a propunerilor de eliminare din evidenţele 



 
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE 

STUDII POLITICE ŞI 
ADMINISTRATIVE 

Bucureşti 
 
 

Departament Servicii pentru 
Comunitatea Universitară 

 

Procedura Operaţională privind 

Desfăşurarea activităţii în cadrul 
bibliotecii 

Ediţia : I 
Nr. de ex. 1  

 
                         Cod: PO - 18 

Revizia  0 
Nr. de ex.  

Pag. 21 / 25 

Exemplar nr. 1  

 
bibliotecii a publicaţiilor înregistrtae ca pierdere naturală şi transmiterea acestora la Serviciului 

Financiar-Contabilitate; 

- Gestionarea şi păstrarea în bună funcţiune a tuturor obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe aflate în 

patrimoniul bibliotecii şi a tuturor celor aflate în custodie; Inventarierea anuală a acestora; 

- Verificarea corectitudinii şi modului de exploatare a mijloacelor informatice în scopuri didactice şi de 

informare academică, verificarea accesului utilizatorilor la posturile de lucru conform regulilor stabilite, 

întreprinderea de acţiuni pentru buna funcţionare a echipamentelor informatice (stocarea de fişiere în 

folderele stabilite, utilizare soft antivirus, ştergerea fişierelor temporare etc.). 

 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii: 

 -  Directorul Bibliotecii este responsabil cu crearea şi actualizarea acestei proceduri; 

- Toţi bibliotecarii sunt responsabili cu implementarea şi aplicarea corectă a procedurii, având datoria să 

semnaleze modificările / actualizările care trebuie aduse procedurii. 

 

10. Resurse necesare: 

 

 10.1. Resurse materiale  

 spaţiu şi mobilier adecvat Bibliotecii, sălii de lectură şi personalului aferent bibliotecii; 

 birotică, aparatură şi echipamente specifice; 

 PC cu acces la internet şi la reţeaua proprie a SNSPA;  

 software informatic pentru derularea activităţilor bibliotecii; 

 copiator, imprimantă, telefoane pentru legături operative cu alte compartimente şi cu instituţii din afara 

universităţii; 

 rechizite specifice. 

 

 

10.2. Resurse umane  

 Bibliotecari; Administrator financiar 
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10.3. Resurse financiare  

 Conform BVC (buget de venituri şi cheltuieli) al SNSPA aprobat pentru anul în curs. 

 

 

Biblioteca SNSPA - Lista activităţilor 

 

Nr. 

crt. 

Activitate Procedurabilă Neprocedurabilă 

1. Dezvoltarea colecţiilor X  

2. Recepţia publicaţiilor X  

3. Evidenţa publicaţiilor X  

4. Prelucrarea publicaţiiilor (Catalogare, indexare, 

clasificare) 

X  

5. Cotarea publicaţiilor X  

6. Împrumutul publicaţiilor X  

7. Evidenţa cititorilor X  

8. Inventarierea şi eliminarea publicaţiilor X  

9. Organizarea şi reflectarea publicaţiilor X  

10. Activitatea de informare, orientare şi îndrumare, 

privind biblioteca 

 X 

11. Executarea de operaţii de întreţinere şi 

conservare a publicaţiilor 

 X 
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Anexe, înregistrări, formulare 

Nr. 

crt. 

Denumire Conţinut 

1. F/PO-02/01, ediţia I, revizia 0 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau 

revizia din cadrul ediţiei procedurii 

2. F/PO-02/02, ediţia I, revizia 0 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 

 

a) F/PO- 02/01, ediţia I, revizia 0 

 

 

ANTETUL SNSPA 

 

Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia  

sau revizia din cadrul ediţiei procedurii 

 

  

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Exemplar 

Nr. 

 

Compartime

nt 

 

 

Funcţia 

 

Nume şi 

prenume 

 

Data 

primirii 

 

Semnătura 

1 Aplicare  Biblioteca 

 

bibliotecar Nicolescu 

Mirela 

  

2 Aplicare   

Biblioteca 

bibliotecar Stanciu 

Cornelia 

  

3 Aplicare   

Biblioteca 

bibliotecar Mihaela 

Răileanu 

  

4 Aplicare  Biblioteca Administrator 

financiar 

Ciobanu 

Mariana 

  

5 Aplicare  Biblioteca  

bibliotecar 

Borcan  Letiţia   

6 Aplicare  Biblioteca  

bibliotecar 

Roy Crina   
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b) F/PO-02/02, ediţia I, revizia 0 

 

ANTETUL SNSPA 

 

Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 

Nr. 

Crt. 

Ediţia sau,  

după caz, 

revizia în cadrul 

ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea reviziei Data la care se 

aplică prevederile 

ediţiei sau reviziei 

acesteia 
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Cuprins:  

 

 

Numărul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

 

 

Denumirea componentei din cadrul procedurii 

 

Pagina 

0 Pagină de gardă 1 

1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei 

sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii 
2 

2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii  3 

3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după 

caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii  
3 

4 Scopul procedurii  4 

5 Domeniul de aplicare  4 

6 Documente de referinţă  4 

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 5 

8 Descrierea procedurii  7 

9 Responsabilităţi  21 

10 Anexe, formulare 23 

11 Cuprins  25 

 

 


