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REGULAMENT
DE FUNCłIONARE A BIBLIOTECII UNIVERSITARE A
ACADEMIEI COMERCIALE SATU MARE
I.

MISIUNE

1. Biblioteca Academiei Comerciale Satu Mare are ca obiectiv principal, asigurarea
posibilităŃilor de informare şi documentare a studenŃilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor din
universitate, oferind acces nelimitat la fondul documentar propriu sau al altor unităŃi de profil.
2. Biblioteca Academiei Comerciale contribuie, prin mijloace specifice, la procesul de
instruire, formare şi cercetare ce se desfăşoară în universitate.
3. Biblioteca Academiei Comerciale îşi asumă sarcini privind realizarea sistemului integrat al
bibliotecilor din România, a catalogului naŃional partajat precum şi a bibliotecii virtuale.
4. Biblioteca Academiei Comerciale participă la activităŃi de cercetare în domeniul
bibliologiei şi ştiinŃei informării şi se ocupă de perfecŃionarea personalului propriu.
5. Fondul de publicaŃii al Bibliotecii Academiei Comerciale are un caracter enciclopedic
determinat de profilul facultăŃii şi specializărilor din universitate, şi se constituie din publicaŃii
de valoare, dobândite în deplină concordanŃa cu programele de învăŃământ.

II.

PATRIMONIU

6. Patrimoniul documentar al Bibliotecii Academiei Comerciale Satu Mare însumează:
cărŃi, reviste de specialitate, standarde, documente electronice alte documente.
7. ColecŃiile Bibliotecii Academiei Comerciale pot include documente nespecifice provenite
din donaŃii.
8. Creşterea colecŃiilor Bibliotecii Academiei Comerciale se realizează prin: achiziŃie,
transfer, schimb interbibliotecar naŃional şi internaŃional, donaŃii, sponsorizări.
9. Statutul publicaŃiilor, evidenŃa, prelucrarea, conservarea, recuperarea şi eliminarea acestora
se realizează în conformitate cu prevederile Legii bibliotecilor, nr.334/2002.
10. Dotarea bibliotecii cu mobilier, tehnică de calcul etc. se realizează din fondurile alocate
de către universitate sau prin donaŃii, sponsorizări. In conformitate cu Legea învăŃământului,
donaŃiile şi sponsorizările din străinătate sunt scutite de taxe vamale şi T.V.A.
11. Biblioteca Academiei Comerciale îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu strategii
elaborate în concordanŃă cu strategiile universităŃii. Pe această bază se alcătuiesc programe de
activitate, de creştere a colecŃiilor şi de dotare.

III. STRUCTURA
12. Biblioteca Academiei Comerciale este o bibliotecă de drept public, fără personalitate
juridică, subordonată Senatului A.C. finanŃată din bugetul acestuia.
13. Organigrama Bibliotecii Academiei Comerciale se stabileşte în raport cu complexitatea şi
volumul activităŃii bibliotecii. Organigrama se aprobă de către Senatul universitar. In organigramă
se prevăd: compartimentele, fluxul activităŃii şi numărul de posturi aferent.

IV. ACTIVITĂłI ŞI SERVICII
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14. În Biblioteca Academiei Comerciale se desfăşoară următoarele activităŃi: creşterea
colecŃiilor; evidenŃa şi organizarea colecŃiilor; conservarea colecŃiilor; catalogare, indexare;
comunicare colecŃii şi relaŃii publice; informare documentară, referinŃe ştiinŃifice; perfecŃionare
profesională; informatizare; activităŃi culturale; management; acŃiuni de cooperare.
15. Biblioteca Academiei Comerciale oferă ca servicii: împrumut la domiciliu, acces la săla de
lectură pentru carte, periodice, material de referinŃă, consultare catalog on-line, acces la Internet,
informare bibliografică, xerocopiere după materiale din sală, îndrumarea utilizatorilor ( Se anexează
drepturile şi obligaŃiile utilizatorilor).

V. RESURSE
16. Resursele Bibliotecii Academiei Comerciale se constituie din: alocaŃii bugetare şi venituri
proprii repartizate de către Senatul universitatii, venituri realizate din servicii (taxe de înscriere,
copiere etc) şi penalităŃi. Cuantumul tarifelor şi penalităŃilor se stabileşte de către Senatul
universitatii pe baza propunerilor conducerii bibliotecii.

VI. PERSONAL ŞI CONDUCERE
17. Personalul de specialitate din Biblioteca Academiei Comerciale îndeplineşte sarcini
specifice funcŃiilor de: bibliotecar, bibliograf, operator, mânuitor, depozitar.
18. Personalul de specialitate din Biblioteca Academiei Comerciale are statut de personal
didactic auxiliar (conform Legii bibliotecilor nr.334/2002, art.44(3) ).
19. Numirea, promovarea, sancŃionarea şi eliberarea din funcŃie a personalului din Biblioteca
Academiei Comerciale se face de către rectorul Academiei Comerciale.
20. Conducerea bibliotecii este asigurată de un bibliotecar responsabil.
21. Sarcinile personalului bibliotecii se stabilesc prin Fişa postului.
22. Drepturile şi obligaŃiile personalului Bibliotecii Academiei Comerciale se stabilesc în
conformitate cu prevederile Codului muncii, Legii bibliotecilor (334/2002), Legii învăŃământului
(84/1995), Legii privind statutul personalului didactic (128/1997) şi altor reglementări în vigoare
(Se prezintă în anexă).
VII. PROBLEME DE SISTEM ŞI INTEGRARE
23. Biblioteca Academiei Comerciale participă la acŃiuni care vizează crearea unui sistem
naŃional de informare şi documentare.

VIII. DISPOZIłII FINALE
24. Prezentul Regulament a fost aprobat de către Senatul Academiei Comerciale in sedinta
din...........

RECTOR:
Conf. Univ. dr. Romulus Andreica
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ANEXĂ
OBLIGAłIILE PERSONALULUI
Personal de conducere
1. Să asigure cunoaşterea şi aplicarea de către întreg personalul a normelor şi legislaŃiei
specifice activităŃii de bibliotecă;
2. Să asigure utilizarea raŃională a resurselor materiale şi umane potrivit sarcinilor şi
obiectivelor bibliotecii;
3. Să informeze personalul asupra drepturilor şi obligaŃiilor ce-i revin, să asigure condiŃii pentru
însuşirea normelor ce stau la baza activităŃii din bibliotecă;
4. Să asigure condiŃiile necesare pentru perfecŃionarea profesională a personalului;
5. Să fie receptiv la sugestiile şi propunerile menite să contribuie la îmbunătăŃirea activităŃii din
bibliotecă;
6. Să respecte dispoziŃiile în vigoare cu privire la timpul de lucru, concediu, învoiri;
7. Să ia măsuri pentru protecŃia patrimoniului, pentru păstrarea integrităŃi acestuia;
8. Să controleze respectarea şi aplicarea reglementărilor privind siguranŃa şi buna funcŃionare a
instalaŃiilor, echipamentelor electronice, altor dotări;
9. Să controleze respectarea normelor de protecŃie a muncii şi de prevenire şi stingere a
incendiilor.

Personalul de execuŃie
1. Să cunoască şi să aplice cu stricteŃe normele şi prevederile legale referitoare la activitatea
din bibliotecă;
2. Să cunoască şi să participe activ la realizarea planului de muncă şi a responsabilităŃilor
compartimentului în care activvează;
3. Să manifeste preocupare constantă şi eficientă faŃă de perfecŃionarea sa profesională,
culturală;
4. Să participe activ şi responsabil la analiza problemelor profesionale ale sectorului din care
face parte;
5. Să contribuie la crearea unui climat optim pentru desfăşurarea activităŃii bibliotecii;
6. Să aprecieze cu obiectivitate şi exigentă conduita sa profesională precum şi a celorlalŃi
membrii ai colectivului;
7. Să respecte cu stricteŃe programul de lucru, să utilizeze eficient timpul de lucru, să respecte
termenele stabilite, să militeze pentru realizarea unor lucrări de calitate superioară;
8. Să nu părăsească locul de muncă în timpul programului decât în condiŃii întemeiate şi cu
aprobarea conducerii bibliotecii.

DREPTURILE PERSONALULUI
Personalul de conducere
1. Să prezinte conducerii problemele cu care se confruntă biblioteca;
2. Să facă parte din comisiile de angajare, promovare a personalului din bibliotecă;
3. Să evalueze, prin calificative anuale, activitatea personalului din bibliotecă;
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4. Să facă propuneri privind acordarea de recompense materiale sau morale personalului care
întruneşte condiŃiile necesare;
5. Să solicite, în situaŃii excepŃionale, întreruperea concediului de odihnă pentru rezolvarea
unor probleme de serviciu;
6. Să facă propuneri de sancŃionare pentru personalul care nu respectă obligaŃiile ce-i revin.
SancŃiunile ce se pot aplica sunt; mustrare, avertisment, avertisment, retragerea uneia sau mai
multor gradaŃii sau reducerea salariului de bază cu 5 – 10 % pe o perioadă de 1 – 3 luni,
retrogradare pe 1 – 3 luni, trecerea într-o altă funcŃie, desfacerea contractului de muncă;
7. Să propună menŃinerea în funcŃie a unor persoane care întrunesc condiŃii de pensionare dar au
calităŃi profesionale deosebite;
Personalul de execuŃie
1. Să fie încadrat sau promovat în conformitate cu pregătirea profesională, calitatea activităŃii
prestate şi aprecierea conducerii bibliotecii;
2. Să participe, în condiŃiile legii, la concursuri pentru ocuparea unor posturi de execuŃie sau de
conducere;
3. Să participe, cu acordul conducerii, la forme de perfecŃionare profesională organizate sau
recomandate de instituŃie;
4. Să primească recompense materiale (salariu de merit, premii, gradaŃii etec.) sau morale
(burse, schimburi de experienŃă, participări la manifestări ştiinŃifice de specialitate,
mulŃumiri, diplome, titluri) în raport cu activitatea prestată;
5. Să beneficieze de condiŃii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităŃii;
6. Să fie ales în organizaŃii, organisme cu caracter profesional;
7. Să beneficieze, conform legii, de concediu de odihnă, concediu medical, program redus etc.;
8. Să conteste eventuale sancŃiuni (conform prevederilor legale);
9. Să solicite ridicarea sancŃiunii (după 6 luni de la aplicarea acesteia).

DREPTURILE ŞI OBLIGAłIILE UTILIZATORILOR

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Utilizatorii bibliotecii pot fi;
- utilizatorii specifici (stdenŃi, cadre didactice, personal din AC)
- utilizatori externi
Consultarea colecŃiilor se realizează în săli de lectură sau prin împrumut la domiciliu;
Accesul în bibliotecă este permis numai pe baza carnetului de student care este personal şi
netransmisibil.
Acte necesare la înscriere:
- Buletin sau Carte de identitate
- Carnet de student vizat pe anul în curs
Acte necesare la reînscriere:
- Notă de lichidare
- Carnet de student vizat pe anul în curs
Consultarea colecŃiilor este gratuită
Se interzice părăsirea sălilor de lectură cu publicaŃii din patrimoniul acestora;
Împrumutul la domiciliu este posibil numai pentru publicaŃiile existente în cantităŃi
suficicente
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8. Termenul de împrumut este de 2 săptămâni dar poate fi prelungit în anumite condiŃii;
9. Nerespectarea termenului de împrumut se sancŃionează cu:
- La prim abatere – suspendarea dreptului de consultare a colecŃiilor pe o perioadă stabilită
în raport cu durata întârzierii
- Următoarele abateri – amendă
10. PublicaŃiile pierdute sau deteriorate nu pot fi înlocuite cu alte publicaŃii. În mod
excepŃional, cu aprobarea conducerii bibliotecii, se pot înlocui cu ediŃii mai noi ale aceleaşi
publicaŃii.
11. Pierderea sau deteriorarea publicaŃiilor se sancŃionează cu amendă conform dispoziŃiilor
legale în vigoare. Cu antumul amenzii se stabileşte potrivit precizărilor Ministerului de
FinanŃe: preŃul publicaŃiei (PP) se înmulŃeşte cu rezultatul raportului dintre indicele de
creştere a preŃului din anul curent (IC ac) şi indicele de creştere a preŃului din anul de
achiziŃie a publicaŃiei (IC aap)
(PreŃ actualizat =PP x (IC ac : IC aap)
Indicii de creştere sunt cei comunicaŃi de Comisia NaŃională de Statistică.
12. Transmiterea permisului de bibliotecă unei persoane care nu are acest drept se sancŃionează
cu amendă al cărei cuantum se determină în raport cu prejudiciul adus patrimoniului
bibliotecii
13. Utilizatorii au obligaŃia de a se purta civilizat în sălile de lectură şi în relaŃia cu personalul
bibliotecii, în caz contrar fiind pasibili de sancŃiuni;
14. Utilizatorii specifici care îşi încetează activitatea în Universitate au nevoie de confirmarea
bibliotecii că nu au datorii faŃa de aceasta;
15. Utilizatorii externi pot consulta colecŃiile bibliotecii pe baza permisului de Biblioteca;
16. Amenzile neachitate se urmăresc până la lichidare şi se actualizează
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