
Anexa la Decizia nr. 7 5 128.12.201 6

REGULAMENT DE FUNCTIONARE _,SERVICIUL PENTRU PUBLIC

Accesul la serviciile Bibliotecii Jude(ene ,rlucian Blaga" Alba se face pe
baza permisului de intrare eliberat de bibliotecar. Acest permis nu este
transmisibil.

f . incheierea contractului qi obfinerea ,rPermisului de intrare" se face pe baza
actului de identitate sau a certificatului de naqtere (in cazul utilizatorilor
minori, care nu au alt act de identitate), dupd caz;

2. Copiii p6nd la 14 ani pot fi inscriqi ca utilizatori de cltre unul dintre plrinfi pe
baza actelor menfionate mai sus qi a actului de identitate al pdrintelui, in
calitatea sa de girant. Fiqa contract va fi semnatl de unul dintre pdrinfi sau
tutorii acestuia;

3. in baza incheierii Fi;ei contract se elibereazd Permisul de intrare, astfel
asigurdndu-se accesul la serviciile bibliotecii. Semnarea Fi;ei contract la
inscriere gi inregistrarea imprumuturilor in sistemul de evidenfd informatizat,pe
baza codului permisului de intrare, in prezenla utilizatorului, atestd efectuarea
serviciului de imprumut, precum gi acceptarea de cdtre acesta a
responsabilitdlilor ce-i revin, conform Legii bibliotecilor, nr. 33412002 qi a
Regulamentului Serviciului pentru Public al Bibliotecii ,,Lucian Blaga"
Alba;

4. Permisul de intrare este valabil 5 ani. Permisul de intrare este nominal,
codificat, personal qi netransmisibil. in caz de pierdere a permisului,
rdspunderea va reveni titularului, care nu va mai beneficia de serviciile
bibliotecii decdt dupd eliberarea unui nou permis;

5. Fiecare utilizator poate imprumuta 1-3 cir(i;

6. Termenul de restituire al cir{ilor este de 2l de zile. Acest termen poate fi
prelungit numai cu aprobarea bibliotecarului de la sec(ia de imprumut. Pentru
c64ile din bibliografia gcolard termenul de imprumut nu se mai prelungegte;

7. in cazul nerestituirii c64ilor la termen, utilizatorul primeqte inqtiin{are din
partea bibliotecii; dacd, utilizatorul nu r6spunde la aceasta, se aplic[ prevederile
legale;

8. Cheltuielile efectuate de bibliotecd (cheltuieli pogtale, cd(i pierdute etc.) se

suportd de c5tre cel care a produs paguba;



9 ' Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de biblioteca de c6treutilizatori sesancfioneazd prin recuperarea fizicd, a unor documente identice(Legea 334t2002);

10' Titularul permisului poate imputernici o altd persoand care indeplinegte aceleagicondi{ii care presupun ?mprumutul ra domiciliu. i-pri;.-ri;tur poate fi opersoand care este inscris[ la aceastd bibliotecd, deline un permis de intrarevalabil qi poate indeplini aceastd responsabilitate numai pe perioadd comun6 devalabilitate a fiqelor contract. Titulaiul rdspunde pentru tranzac[iile efectuate innumele sdu de cdtre imputernicit;

11. Fondul de referinfd al bibliotecii nu se imprumutd la domiciliu;

l2'utilizatorilor care nu respect[ regulamentul li se anuleazdpermisul de intrare.

Utilizatorul are datoria
) si pdstreze integritatea cirfilor
F si restituie cirqile la termenul stabilit


