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REGULAMENTUL BIBLIOTECII IICCMER 

 

Biblioteca IICCMER este o bibliotecă specializată, destinată în principal colecţionării cu 

prioritate, a unor tipuri de documente specifice obiectivelor IICCMER. 

 

  

Accesul în bibliotecă  

 

 

Conform Legii bibliotecilor nr. 334/2002, accesul este liber şi deschis tuturor cetăţenilor, 

care vor putea utiliza întregul patrimoniu documentar, indiferent de formatul în care 

acesta a fost publicat. Accesul la colecţiile şi bazele de date proprii este gratuit.  

 

Este admisă folosirea spaţiului destinat bibliotecii, doar în vederea studiului individual de 

către cititorii bibliotecii.  

 

Cititorii externi, pentru a avea acces în sala de lectură şi la fondurile bibliotecii, trebuie 

să prezinte buletinul de identitate.  

Cititorii externi pot consulta publicaţiile, dar nu au dreptul de a le scoate din incinta 

bibliotecii institutului (se pot efectua poze, cu aparatul cititorului). 

 

 

Obligaţiile utilizatorilor care împrumută publicaţii  

 

 să cunoască şi să respecte regulamentul;  

 să verifice pe loc publicaţiile împrumutate şi să semnaleze imediat bibliotecarului de 

serviciu dacă acestea sunt deteriorate.  

 

Obligaţiile utilizatorilor în sala de lectură  

 

 să se legitimeze în mod obligatoriu cu actul de identitate,  

 să anunţe dacă a primit o publicaţie deteriorată prin subliniere sau ruperea foilor;  

 să nu deterioreze mobilierul;  

 să nu deterioreze publicaţiile;  

 să închidă telefoanele mobile;  

 să nu intre cu băuturi alcoolice şi/sau mâncare;  

 să respecte climatul de linişte necesar studiului;  

 să lase la garderobă hainele şi bagajele.  

 

Dacă utilizatorii încearcă să sustragă publicaţiile din sală, se consideră caz penal şi se 

sancţionează conform legii. 
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Regimul împrumutului 

 

Cărţile pot fi împrumutate pe termen de o lună, doar angajaţilor IICCMER. 

Se poate acorda o prelungire de 2 săptămâni la solicitarea utilizatorului şi cu acordul 

bibliotecarului.  

Cine doreşte, poate să le împrumute din nou, la o săptămână de la restituire.  

Cititorii externi efectuează studiul publicaţiilor dorite doar în incinta bibliotecii IICCMER. 

 

Sancţiuni  

(conf. Legii bibliotecilor nr.334 /2002)  

 

 

Nerestituirea la termen a publicaţiilor împrumutate de către utilizatori se sancţionează cu 

plata unei sume aplicată gradual. 

 

Deteriorarea sau distrugerea publicaţiilor împrumutate se sancţionează cu plata unui tarif. 

 

În cazul pierderii publicaţiilor se acceptă înlocuirea acestora cu altele, identice sau alte 

ediţii.  

În cazul în care publicaţiile nu pot fi înlocuite, conform O.M.Ed.C nr. 4626/2005, acestea 

vor fi plătite, la care se adaugă o penalizare cu de 1-5 ori preţul adus la zi.  

 

Nu se admit reproducerile.  

 

Fondurile constituite din aceste sancţiuni nu se impozitează, se evidenţiază ca surse 

extrabugetare şi formează Fondul de susţienere a bibliotecii, fiind folosite pentru 

dezvoltarea colecţiilor (conf. Legii bibliotecilor nr. 334/2002 şi O.G. 84/1998).  

 

 

Lichidarea drepturilor băneşti şi eliberarea cărţii de muncă, la angajaţii IICCMER, se fac 

numai după ce aceştia prezintă  dovada că au restituit toate cărţile împrumutate de la 

bibliotecă. 

 

 

Programul bibliotecii: 

luni - vineri: 09.00-17.00 

 

 


