
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
REGULAMENT  DE  ORGANIZARE  ŞI  FUNCŢIONARE 

A  BIBLIOTECII  JUDEŢENE  „GHEORGHE ASACHI”  IAŞI 
 
 
    CAP. 1 

    DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA BIBLIOTECII  JUDEŢENE 
„GHEORGHE ASACHI” IAŞI 
 
    ART. 1  

(1) Prezentul Regulamentul stabileşte principiile şi normele de organizare şi funcţionare ale 
Bibliotecii Judeţene "Gheorghe Asachi” Iaşi, cu sediul central în municipiul Iaşi, Str. Palat nr.1. 

(2) Temei juridic:  Legea bibliotecilor nr. 334 din 31 mai 2002 republicată, cu modificările 
ulterioare (modificata prin Ordonanţa Guvernului nr. 26/2006,  Legea nr. 114/2006,  Legea 
nr. 277/2006,  Legea nr. 156/2009), Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr. 189 din 2008 
privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte,  muzeelor şi colecţiilor 
publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public şi  Regulamentul cadru de 
organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice elaborat de Comisia Naţională a Bibliotecilor. 

 
ART. 2 
(1) Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi” Iaşi, parte integrantă a sistemului informaţional 

naţional, cu rol de importanţă strategică în cadrul societăţii informaţiei, este bibliotecă 
publică, de drept public, cu profil enciclopedic în slujba comunităţii locale şi judeţene şi 
permite accesul nelimitat şi gratuit la colecţii, baze de date şi alte surse de informaţii. 

(2) Biblioteca are personalitate juridică; este înfiinţată şi se organizează în subordinea 
autorităţilor administraţiei publice judeţene, respectiv Consiliul Judeţean Iaşi, care are 
calitatea de ordonator principal de credite. 

(3) Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iaşi poate fi desfiinţată în cazul încetării activităţii 
Consiliului Judeţean Iaşi, numai în condiţiile preluării patrimoniului ei de către o altă bibliotecă 
de drept public, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

(4) Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iaşi funcţionează potrivit regulamentului propriu de 
organizare şi funcţionare elaborat de către conducerea instituţiei şi aprobat de către Consiliul 
Judeţean Iaşi. 

(5) Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iaşi este bibliotecă publică de tip enciclopedic, pusă 
în slujba comunităţii judeţene, al cărei obiective principale sunt: constituirea, organizarea, 
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prelucrarea, dezvoltarea si conservarea colectiilor de cărti, publicatiilor seriale, a altor 
documente de bibliotecă si a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de 
informare, cercetare, educatie sau recreere; organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 
formare profesională continuă; coordonarea activităţii bibliotecilor publice de pe raza 
judeţului Iaşi, prin acţiuni specifice de îndrumare şi de evaluare, prin proiecte, programe şi 
activităţi culturale, precum şi prin acţiuni de îndrumare profesională; asigurarea aplicării 
unitare a normelor biblioteconomice şi a legislaţiei în domeniu şi coordonarea aplicării 
strategiilor şi programelor de automatizare a activităţilor şi serviciilor acestor biblioteci; 
initierea, organizarea si desfăsurarea de proiecte şi programe culturale, inclusiv în parteneriat 
cu autorităţi şi instituţii publice, cu alte instituţii de profil sau prin parteneriat public-privat.  

 
ART. 3 
(1) Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iaşi este instituţie non-profit, finanţată de la bugetul 

judeţean şi din resurse proprii, iar fondurile de finanţare se nominalizează distinct în bugetele 
proprii sau ale instituţiilor finanţatoare. 

(2) Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iaşi poate fi finanţată şi de alte persoane juridice de 
drept public sau privat, precum şi de persoane fizice, prin donaţii, sponsorizări sau alte surse 
legale de venituri.  

(3) Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iaşi asigură egalitatea accesului la informaţii şi la 
documentele necesare informării, educaţiei permanente şi dezvoltării personalităţii 
utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, 
religie ori naţionalitate. Accesul la colecţiile şi bazele de date uzuale este gratuit. 

(4) Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iaşi poate oferi utilizatorilor, persoane fizice sau 
juridice, în condiţiile legii şi cu avizul autorităţilor finanţatoare, servicii pe bază de tarife 
stabilite prin Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare. Aceste servicii constau în 
principal din:  închirieri temporare de spaţii, activităţi de formare profesională a adulţilor, 
activităţi bibliografice şi documentare complexe, tehnoredactare, copiere şi multiplicare de 
documente indiferent de tipul de suport, traduceri, împrumut interbibliotecar,  împrumuturi 
de bunuri culturale şi de documentare din categoria celor nespecifice colecţiilor destinate 
împrumutului la domiciliu.   
Serviciile disponibile pentru anul curent şi tarifele aferente sunt prezentate în Anexa nr.6 la 
prezentul regulament. 

(5) Fondurile extrabugetare constituite în condiţiile prezentului Regulament, conform  alin. (2) şi 
alin. (4), precum şi contravaloarea materială a tipizatelor de înscriere sunt la dispoziţia 
bibliotecii şi se utilizează, după caz, conform hotărârii conducerii bibliotecii, pentru activităţile 
planificate, printre care: construirea şi amenajarea spaţiilor de bibliotecă, dezvoltarea 
colecţiilor de documente sau modernizarea şi automatizarea serviciilor de bibliotecă, 
atribuirea de premii etc; disponibilul financiar provenit din aceste surse şi existent la sfârţitul 
anului se reportează pentru anul următor. 

(6) Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iaşi poate realiza şi alte venituri proprii din obiectul 
de activitate care vor fi stabilite prin act adiţional. 

 
ART. 4   
  (1)Subsistemul bibliotecilor publice din judeţul iaşi  se constituie din totalitatea bibliotecilor publice 
de drept public precum şi din totalitatea bibliotecilor publice de drept privat şi face parte din 
subsistemul bibliotecilor publice care este parte a sistemului naţional de biblioteci, sistem integrat 
sistemului informaţional naţional. 
   (2) Din reţeaua bibliotecilor publice de drept public din judeţul Iaşii fac parte: 
a) Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iaşi 
b) Biblioteca Municipală Paşcani  
c) Bibliotecile Orăşeneşti din Hârlău, Podu Iloaiei şi Tg. Frumos 
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d) Bibliotecile Comunale din judeţul Iaşii 
   (3)Biblioteca Judeţeană „Gh. Asach” Iaşi coordonează şi îndrumă metodologic bibliotecile publice 
din Municipiul Paşcani, oraşele şi comunele judeţului Iaşi şi contribuie la formarea profesională a 
adulţilor.  
   (4)Activitatea Bibliotecii „Gheorghe Asachi“ Iaşi e structurează şi se dimensionează raportat la 
populaţia şi necesităţile comunităţi judeţului  Iaşi. 
Art.14 Biblioteca „Gheorghe Asachi“ Iaşi îndeplinind şi funcţia de bibliotecă publică pentru municipiul 
Iaşi poate fi finanţată şi de către Consiliul Municipal Iaşi pentru programe culturale, lucrări de 
investiţii şi cheltuieli materiale. 
 
ART.5  
  Întreaga activitate a Bibliotecii Judeţene "Gheorghe Asachi" Iaşi se desfăşoară după principiile 
următoare: 
- Echidistanţa civilă şi politică a misiunii, strategiei, direcţiilor de activitate, a programelor şi serviciilor 
info-documentare desfăşurate. 
- Flexibilitatea de formare şi desfăşurare a ofertei de servicii info-documentare, pentru a putea 
răspunde cât mai rapid şi complet la solicitările de informare ale utilizatorilor, persoane fizice sau 
juridice. 
- Dezvoltarea  tradiţiilor  specifice  bibliotecii   şi   a  colecţiilor istoriceşte constituite, de valoare 
culturală locală, naţională, sau internaţională. 
-   Iniţierea unor servicii şi colecţii noi, în funcţie de studiul dinamicii cerinţelor info-documentare ale 
utilizatorilor şi a nevoii ridicării lor culturale. 
- Desfăşurarea unui management eficient, economicos, planificat şi aplicat pe ţinte de prioritate. 
- Creşterea   profesionalităţii   biblioteconomice   şi   culturale   a personalului, prin programe de 
perfecţionare şi prin efort individual, promovarea personalului pe baza unor criterii şi  indici  de 
performanţă profesională. 
-   Comunicarea şi colaborarea cu celelalte instituţii din domeniul culturii şi educaţiei, pentru a forma 
parteneriate şi a dezvolta proiecte şi programe comune, la nivel local, judeţean, naţional şi 
internaţional. 
 
CAP.2 

     ATRIBUŢII ŞI ACTIVITĂŢI SPECIFICE ALE BIBLIOTECII JUDEŢENE „GHEORGHE ASACHI” IAŞI 
 
ART. 6 

Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iaşi, instituţie de cultură, componentă a sistemului 
informaţional naţional, îndeplineşte, corespunzător nivelului de organizare, resurselor alocate şi 
cerinţelor comunităţii judeţene, următoarele atribuţii: 
(1) Constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă şi pune la dispoziţia utilizatorilor 

colecţii enciclopedice de documente şi organizează în condiţiile legii depozitul legal local, la 
nivelul comunităţii judeţului Iaşi; 

(2) Asigură servicii de împrumut documente la domiciliu şi de consultare în sălile de lectură, de 
informaţie comunitară, documentare, lectură şi educaţie permanentă prin secţii, filiale ori 
puncte de informare şi împrumut fixe sau mobil; 

(3) Coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza judeţului Iaşi, prin acţiuni specifice de 
îndrumare şi de evaluare, prin proiecte, programe şi activităţi culturale, precum şi prin acţiuni 
de îndrumare profesională; 

(4) Asigură aplicarea unitară a normelor biblioteconomice şi a legislaţiei în domeniu şi 
coordonarea aplicării strategiilor şi programelor de automatizare a activităţilor şi serviciilor 
bibliotecilor publice de pe raza întregului judeţ; 

(5) Organizează şi desfăşoară activităţi de formare profesională a adulţilor; 
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(6) Achiziţionează, constituie şi dezvoltă baze de date, organizează cataloage şi alte instrumente 
de comunicare a colecţiilor în sistem tradiţional şi/sau automatizat, formează şi îndrumă 
utilizatorii în folosirea acestor surse de informare; 

(7) Desfăşoară sau oferă, la cerere, activităţi/servicii de informare bibliografică şi de 
documentare, în sistem tradiţional sau informatizat; elaborează şi conservă în baza de date 
bibliografia locală curentă, realizată la nivelul comunităţilor judeţene; 

(8) Elaborează norme privitoare la funcţionarea bibliotecilor publice din judeţ, precum şi pentru 
organizarea de filiale specializate pentru copii, tineri şi adulţi, cu respectarea normelor emise 
de Biblioteca Naţională a României ; 

(9) Facilitează potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul şi la alte colecţii ori baze de date, prin 
împrumut interbibliotecar intern şi internaţional sau servicii de accesare şi comunicare la 
distanţă; 

(10) Iniţiază, organizează sau colaborează la programe şi acţiuni de diversificare, 
modernizare sau automatizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare a colecţiilor de 
documente şi a tradiţiilor culturale, de animaţie culturală şi de educaţie permanentă a 
adulţilor; 

(11) Efectuează în scopul valorificării colecţiilor, studii şi cercetări în domeniile 
biblioteconomiei, ştiinţelor informării şi sociologiei lecturii, organizează reuniuni ştiinţifice de 
profil, redactează şi editează produse culturale necesare activităţii proprii și membrilor 
comunităţii; 

(12) Pune la dispoziţie spaţii pentru accesul la internet utilizatorilor bibliotecii ; 
(13) Întocmeşte rapoarte periodice de autoevaluare a activităţii. 

 
ART. 7 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor ce îi revin, conform ART. 6 din prezentul 
regulment,  precum şi în baza programelor de dezvoltare pe termen mediu şi lung, Biblioteca 
Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iaşi realizează în principal următoarele activiţăţi: 
a) colecţionează documentele necesare organizării în condiţii optime a activităţii de informare, 

documentare şi lectură la nivelul comunităţilor judeţului, realizând completarea curentă şi 
retrospectivă a colecţiilor prin achiziţii, transfer, donaţii, legate, schimb interbibliotecar şi 
prin alte surse legale; 

b) realizează evidenţa globală şi individuală a documentelor în sistem tradiţional şi/sau 
informatizat, cu respectarea standardelor bibliografice de constituire a acestora în unităţi de 
înregistrare; 

c) efectuează prelucrarea bibliografică a documentelor, în sistem tradiţional sau automatizat, 
cu respectarea normelor standardizate de catalogare, clasificare şi indexare; 

d) efectuează operaţiuni de împrumut al documentelor pentru studiu, informare la domiciliu 
sau în săli de lectură, cu respectarea regimului de circulaţie a documentelor şi a normelor de 
evidenţă a activităţii zilnice; 

e) efectuează deplasări periodice la bibliotecile publice de pe raza judeţului Iaşi, pentru 
îndrumare profesională şi coordonarea activităţii acestora, pentru derularea proiectelor, 
programelor şi activităţilor culturale comune, ca şi pentru aplicarea unitară a normelor 
biblioteconomice şi a legislaţiei în domeniu ; 

f) colectează datele statistice ale activităţii zilnice de la bibliotecile publice de pe raza judeţului 
Iaşi, pentru elaborarea normelor privitoare la funcţionarea acestora şi la organizarea filialelor 
specializate pentru copii, tineri şi adulţi; 

g) execută toate demersurile și activităţile necesare formării profesionale a adulţilor ; 
h) completează, organizează, prelucrează şi conservă bunurile culturale de patrimoniu 

constituite în colecţii speciale şi documentele cu regim de depozit legal; 
i) oferă informaţii bibliografice şi întocmeşte, la cererea utilizatorilor sau potrivit domeniilor de 

interes şi temelor de cercetare stabilite la nivelul bibliotecii, liste bibliografice, bibliografii 
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tematice, indici bibliografici, sinteze bibliografice, buletine bibliografice, ghiduri, 
biobibliografii ; 

j) asigura satisfacerea unor interese de studiu şi informare prin practicarea, la cerere, a 
împrumutului interbibliotecar, de publicaţii interne şi internaţionale ; 

k) efectuează activităţi de igienizare a spaţiilor de bibliotecă şi de asigurare a condiţiilor 
microclimatice de conservare a colecţiilor, precum şi a condiţiilor de protecţie şi pază a 
întregului patrimoniu ; 

l) întreprinde operaţiuni de avizare a restanţierilor, de recuperare fizică sau valorică a 
documentelor deteriorate ori pierdute de utilizatori  în condiţiile legii; 

m) elimină periodic din colecţii documentele uzate moral sau fizic ; 
n) organizează activităţi de formare şi informare a utilizatorilor, prin cultivarea deprinderilor de 

muncă intelectuală, prin promovarea colecţiilor, a serviciilor bibliotecii şi a tehnologiei 
informaţiei(IT), precum şi prin realizarea unor acţiuni specifice de animaţie culturală şi de 
comunicare a colecţiilor; 

o) organizează acţiuni de sondare a intereselor de studiu, lectură, informare şi documentare, 
ale utilizatorilor activi şi potenţiali, alte activităţi de marketing sau de promovare a serviciilor 
de bibliotecă ; 

p) iniţiază proiecte, programe şi forme de cooperare interbibliotecară pentru dezvoltarea 
serviciilor de bibliotecă și înfiinţarea altora noi, pentru formarea continuă a personalului şi 
atragerea surselor de finanţare; 

q) asigură buna desfășurare a activităţii în spaţiile de ludotecă; 
r) organizează și asigură servicii de transport în interesul institutiei; 

 
    CAP. 3 

COLECŢIILE BIBLIOTECII JUDEŢENE „GHEORGHE ASACHI” IAŞI 
 
    ART. 8 
    (1) Colecţiile bibliotecii sunt formate din următoarele categorii de documente: 

    a) cărţi; 
    b) publicaţii seriale; 
    c) manuscrise; 
    d) microformate(microfilme, microfişe); 
    e) documente cartografice; 
    f) documente de muzică tipărite (partituri); 
    g) documente audiovizuale (discuri, benzi magnetice, casete audio şi video, CD-uri); 
    h) documente grafice (gravuri, fotografii, picturi, reproduceri de artă plastică); 
    i) documente electronice (CD-ROM, baze de date pentru seriale electronice, documente 

digitale, e-books) ; 
    j) documente fotografice sau multiplicate prin prelucrări fizico-chimice;  
    k) documente arhivistice; 
    l) alte categorii de documente, indiferent de suportul material. 

    (2) Colecţiile pot cuprinde şi alte documente, nespecifice bibliotecilor, istoriceşte constituite sau 
provenite din donaţii. 
    (3)   Biblioteca judeţeană „Gheorghe Asachi” Iaşi poate deţine şi unele documente din categoria 
celor care fac parte din fondul arhivistic naţional, dacă acestea provin din colecţiile tradiţionale ale 
bibliotecii ori din donaţii, precum şi în cazul ahiziţionării lor ca documente absolut necesare 
bibliotecii, în condiţiile legii. 
 
    ART. 9 
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    În funcţie de vechimea, raritatea, unicitatea, provenienţa şi valoarea culturală, documentele aflate 
în colecţiile bibliotecii au, în condiţiile legii, statut de bunuri culturale comune sau de bunuri culturale 
de patrimoniu. 
 
    ART. 10 

(1) Documentele din categoria bunurilor culturale comune nu sunt mijloace fixe şi au regim de 
obiecte de inventar ; 

(2)  Colecţiile de documente care au statut de bunuri culturale comune, se constituie, în funcţie de 
accesul utilizatorilor, tipul de documente, organizarea colecţiilor şi circulaţia documentelor, în 
colecţii destinate împrumutului la domiciliu şi colecţii destinate consultării în săli de lectură, de 
audiţii, de informare şi documentare . 

 
ART. 11 
(1) Documentele din categoria bunurilor culturale de patrimoniu sunt mijloace fixe, sunt 

constituite în colecţii speciale sau în regim de depozit legal şi sunt evidenţiate şi gestionate în 
conformitate cu prevederile legale ; 

(2) Bunurile culturale de patrimoniu sunt destinate conservării şi valorificării prin studii şi cercetări, 
iar consultarea lor se face numai în spaţii special amenajate, în regim de servicii cu plată; 
fondurile astfel obţinute au regim de venituri proprii și vor fi considerate ca atare. 

 
 A. Constituirea, evidenta şi dezvoltarea colecţiilor 

 
ART. 12 

(1) Colecţiile bibliotecii se constituie şi se dezvoltă prin toate formele de achiziţie legale: 
cumpărare, transfer, schimb interbibliotecar, donaţii și legate, sponsorizări, activităţi editoriale 
proprii şi prin Depozit legal local. 

(2) Indiferent de forma de achiziţie, colecţiile se dezvoltă numai prin documentele care sunt 
necesare bibliotecii, pe baza unui plan de achiziţii de perspectivă, coroborat cu planurile de 
achiziţie ale celorlalte biblioteci publice de pe raza municipiului și judeţului Iași; 

(3) Colecţiile bibliotecii trebuie să asigure cel puţin un exemplar din documentele specifice pentru 
fiecare locuitor, raportat la populaţia judeţului Iași. 

 
    ART. 13 

Evidenţa documentelor din colecţiile bibliotecii se face în sistem tradiţional şi/sau automatizat, 
conform normelor biblioteconomice obligatorii pentru toate bibliotecile publice. 

 
    ART. 14  

(1) Intrarea sau ieşirea documentelor din evidenţele bibliotecilor publice se face numai pe baza 
unui act însoţitor: factură şi specificaţie, proces-verbal de donaţie, chitanţă/notă de comandă 
pentru abonamente, act de transfer, proces-verbal de casare, act de imputaţie, chitanţă de 
achitare etc.  

(2) Pentru documentele primite de bibliotecă fără act însoţitor de provenienţă este obligatorie 
întocmirea unui proces-verbal de intrare, cu borderou în anexă. 

(3) Recepţia cantitativ-valorică a documentelor intrate în bibliotecă se face, indiferent de 
modalitatea procurării sau primirii acestora, în maximum 48 de ore. 

(4) Dacă la recepţia documentelor primite se constată lipsuri, exemplare deteriorate ori alte 
neconcordanţe în raport cu actele însoţitoare, se întocmeşte un proces-verbal care este 
înaintat furnizorului/expeditorului, împreună cu documentele deteriorate sau găsite în plus, 
pentru remedierea situaţiei constatate. 
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(5) Neprimirea unor publicaţii seriale pentru care au fost făcute abonamente trebuie sesizată 
operativ agenţilor economici la care acestea au fost contractate; în caz contrar, răspunderea 
pentru lipsurile constatate ulterior revine personalului gestionar. 

 
    ART. 15  

(1) Unitatea de evidenţă a documentelor din categoria publicaţii este volumul de bibliotecă, prin 
care se înţelege fiecare exemplar de publicaţie carte, indiferent de numărul de pagini, sau 
publicaţie serială cu minimum 48 de pagini, ce primeşte un număr de inventar. 

(2) în vederea înregistrării în evidenţe şi a bunei conservări, publicaţiile seriale, îndeosebi 
cotidianele, se constituie în volume de bibliotecă, prin legarea mai multor numere la un loc, 
de regulă lunar, trimestrial, semestrial sau anual. 

(3) Unitatea de evidenţă a documentelor din categoria non-publicaţii, înregistrate pe suport 
magnetic ori de altă natură, este constituită de unitatea-suport: disc, bandă magnetică, CD, 
casetă, microfilm etc. 

 
    ART. 16 

(1) Evidenţa documentelor de bibliotecă în sistem tradiţional se efectuează pe formulare tipizate, 
astfel: 
a) evidenţa globală – pe Registrul de Mişcare a Fondurilor (R.M.F.), în care se înregistrează 

fiecare stoc de publicaţii sau late categorii de documente intrate sau ieşite, iar anual se face 
şi calcularea existentului;evidenţa individuală – pe Registrul de Inventar (R.I), cu numerotare 
de la 1 la infinit, în care se înregistrează fiecare volum de bibliotecă; 

b) evidenţa preliminară pentru publicaţii seriale – pe fişe tipizate, până la constituirea lor în 
unităţi de evidenţă; 

c) evidenţa analitică – pe fişe de imagini foto, pentru bunurile cultural care fac parte din 
patrimoniul cultural naţional mobil. 

(3) Documentele audiovizuale şi cele electronice se înregistrează în evidenţa distincte. 
(4) În actele de evidenţă globală şi individuală nu sunt admise ştersături sau modificări decât în 

cazuri justificate, cu consemnarea motivelor în procese-verbale ale căror numere se înscriu la 
rubrica „observaţii”. 

 
    ART. 17 

(1) Evidenţa globală şi individuală în sistem automatizat se efectuează cu respectarea tuturor 
elementelor de structură şi identificare prevăzute de R.M.F. şi R.I., precum şi a posibilităţii de 
transpunere pe suport tradiţional. 
(2) Modificările intervenite în evidenţa individuală realizată în sistem automatizat, inclusiv 
ieşirile din evidenţă, se operează similar celor în sistem tradiţional. 

 
    ART. 18 

(1) Toate documentele intrate în patrimoniul bibliotecii se marchează cu ştampila acesteia, care se 
aplică: pe pagina de titlu, verso; pe ultime pagină imprimantă, la fârşitul textului; pe o pagină 
de interior, la alegere, dar întotdeauna aceeaşi; pe filele şi anexele cu hărţi, scheme, tabele, 
ilustraţii şi reproduceri detaşabile şi/sau nenumerotate.  

(2) Numărul din registrul de Inventar este şi numărul unic de identificare al fiecărui volum de 
bibliotecă şi se înscrie pe acesta în vecinătatea ştampilei, direct sau prin aplicarea unei 
etichete, inclusiv cod de bare, în condiţiile ART. 17, alin. (1) cu excepţia filelor nenumerotate. 

 
    ART. 19 

(1) Biblioteca publică este obligată să îşi dezvolte continuu colecţiile de documente, prin 
achiziţionarea periodică de titluri din producţia editorială curentă, ca şi prin completarea 
retrospectivă; 
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(2) Creşterea anuală a colecţiilor din biblioteca publică trebuie să fie de minimum 50 de 
documente specifice la 1.000 de locuitori, iar rata de înnoire a colecţiilor, reprezentată de 
raportul dintre totalul documentelor existente şi totalul documentelor achiziţionate în anul de 
referinţă, de 10 – 15 ani, conform art. 40, alin. (12); 

 
 B. Catalogarea, Clasificarea şi Indexarea documentelor 

 
     ART. 20 

(1) În vederea asigurării accesului utilizatorilor la informaţiile conţinute în documente, 
bibliotecile publice au obligaţia ca, în continuarea operaţiunilor de evidenţă, să realizeze şi 
activităţile specifice de prelucrarea curentă a documentelor intrate sau aflate în colecţiile lor, 
prin efectuarea operaţiunilor specifice de catalogare, clasificare şi indexare, în regim 
tradiţional sau automatizat. 

(2) Fiecare stoc de publicaţii sau de alte documente trebuie prelucrat şi pus la dispoziţia 
utilizatorilor în maximum 15 de zile lucrătoare de la intrarea acestuia în bibliotecă. 

(3) Documentele pot fi puse la dispoziţia utilizatorilor numai după prelucrarea lor 
biblioteconomică integrală şi, după caz, după transferarea lor în gestiunea compartimentelor 
de relaţii cu publicul. 

 
    ART. 21 

Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iaşi constituie, organizează şi dezvoltă, în funcţie de 
dimensiunile şi diversitatea colecţiilor, de structura utilizatorilor şi cerinţele lor de informare, 
un sistem de cataloage, în regim tradiţional și automatizat, compus în principal din: 

 
a. catalogul general de serviciu, în cadrul compartimentelor de completare şi/sau prelucrare a 

colecţiilor, pentru uz intern; 
b. catalogul alfabetic, pe nume de autori şi titluri, care grupează descrierile bibliografice ale 

documentelor indiferent de conţinutul acestora, în ordinea strict alfabetică a numelor 
autorilor şi/sau a titlurilor; 

c. catalogul sistematic, în care descrierile documentelor sunt grupate după conţinutul lor, pe 
domenii de cunoaştere, conform indicilor C.Z.U.; 

d. catalogul tematic sau pe subiecte, în care descrierile documentelor sunt grupate potrivit 
intereselor curente de informare şi documentare ale utilizatorilor, pe teme sau subiecte de viu 
interes; 

e. catalogul presei, în care descrierile publicaţiilor seriale, sunt ordonate alfabetic cu 
menţionarea anilor şi numerelor de apariţie existente în colecţiile bibliotecii; 

f. catalogul documentelor audiovizuale şi al documentelor electronice respectiv: discuri, benzi 
magnetice, CD, casete audio, casete audiovideo, CD-Rom etc. 

g. catalogul topografic de secţie, în care descrierile documentelor sunt ordonate potrivit aşezării 
acestora în rafturi; 

h. catalogul lucrărilor de referinţe (respectiv: dicţionare, enciclopedii, lexicoane, ghiduri, 
repertorii etc.) 

i. catalogul colecţiilor editoriale; 
j. catalogul colectiv local, realizat în colaborare cu alte instituţii de profil, pentru informarea 

utilizatorilor asupra tuturor documentelor existente la nivelul comunităţii locale sau judeţene; 
k. pe măsura completării bazelor de date în catalogul electronic, care va cumula funcţiile unor 

cataloage tradiţionale, acestea vor fi îngheţate. 
 

    ART. 22 
Pentru o corectă şi rapidă informare a utilizatorilor, între sistemul de catalogare al bibliotecii 

şi colecţiile de documente ale acesteia trebuie să existe o concordanţă deplină. 
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 C. Organizarea, conservarea şi gestionarea colecţiilor 

 
ART. 23 

(1) Colecţiile de documente cu statut de bunuri culturale comune destinate împrumutului la 
domiciliu se păstrează în secţii, filiale sau puncte de informare şi împrumut, care ordonează 
documentele potrivit cotei sistematico-alfabetice şi/sau tematic şi în care documentele se 
comunică în proporţie de 70% - 100% în sistem de acces liber la publicaţii. 

(2) Colecţiile de documente cu statut de bunuri culturale comune şi destinate în exclusivitate 
consultării în săli de lectură, de audiţii sau vizionare, se păstrează în depozite sau încăperi 
speciale, în care, de regulă, documentele sunt conservate şi ordonate potrivit cotei de format, 
tipului de suport material sau tematicii. 

(3) Colecţiile de documente cu statut de bunuri culturale de patrimoniu sunt constituite şi 
conservate în colecţii speciale ori în depozit legal local şi sunt păstrate în depozite sau încăperi 
speciale, potrivit particularităţilor de conservare, tipului de suport material, cotei de format sau 
altor criterii, istoriceşte adoptate. 

 
ART. 24 
    Documentele bibliotecilor publice se constituie în gestiuni, la nivelul tuturor compartimentelor în 
care acestea sunt încredinţate temporar, organizate, conservate şi/sau utilizate în relaţia cu publicul. 
 
ART. 25 

(1) Bibliotecarii nu sunt obligaţi să constituie garanţii gestionare, dar răspund material pentru 
lipsurile din inventar. 

(2) Bibliotecarii din gestiunile în care este permis accesul liber al utilizatorilor la documente 
beneficiază, în condiţiile legii, de un coeficient de 0,3% scădere din totalul fondului inventariat, 
reprezentând pierdere naturală datorată unor cauze care nu puteau fi înlăturate ori unor 
pagube provocate din riscul minimal al serviciului. 

(3) În cazuri de forţă majoră, incendii, calamităţi naturale, devalizări şi alte situaţii care nu implică 
o răspundere personală, conducerea bibliotecii dispune scoaterea din evidenţe a documentelor 
distruse. 

 
    ART. 26 

(1) Documentele din categoria bunurilor culturale comune, uzate fizic sau moral, pot fi eliminate 
din colecţiile bibliotecii, în condiţiile legii, la minimum 6 luni de la achiziţie, după verificarea 
stării documentelor de către o comisie internă de casare.  

(2) Eliminarea documentelor se efectuează cu aprobarea conducerii bibliotecii la propunerea 
comisiei interne de casare. 

 
    ART. 27  
     (1) Colecţiile de documente din Bblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iaşi  se verifică prin 
inventarieri periodice astfel: 
     a) Colecţia care cuprinde până la 10.000 de documente - o dată la 4 ani;  

b) Colecţia care cuprinde între 10.001 - 50.000 de documente - o dată la 6 ani; 
     c) Colecţia care cuprinde între 50.001 - 100.000 de documente - o dată la 8 ani; 
     d) Colecţia care cuprinde între 100.001 - 1.000.000 de documente - o dată la 10 ani; 
     e) Colecţia cu peste 1.000.000 de documente - o dată la 15 ani. 
     (2) Inventarierea sau verificarea gestiunilor de documente se efectuează în condiţiile legii de către 
o comisie numită prin dispoziţia scrisă a conducerii bibliotecii; 
     (3) În dispoziţie se precizează componenţa comisiei, responsabilităţile individuale, termenele 
calendaristice pentru desfăşurarea inventarului. 
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     (4) Responsabilul de gestiune şi membrii comisiei semnează de luare la cunoştinţă şi, la încheierea 
inventarierii, aduc la cunoştinţă în scris, autorităţii care a dispus efectuarea inventarului, rezultatele 
acţiunii, cu precizarea următoarelor: 
 a) actelor de gestiune utilizate şi a situaţiei cantitative şi valorice a fondului, inventariat pe 

categorii de documente, aşa cum a fost declarată şi consemnată la începerea verificării 
gestionare; 

 b) rezultatelor verificării: existentul constatat, numeric şi valoric, pe categorii de documente, 
precum şi a situaţiei documentelor, eventual, nerestituite de utilizatori, neînregistrate, lipsă 
ori uzate fizic sau moral, cu consemnarea distinctă a acestora pe borderouri. 

     (5) Conducerea bibliotecii stabileşte, în funcţie de rezultatele acţiunii de inventariere, modalităţile 
de finalizare a verificării gestionare şi de recuperare a eventualelor lipsuri. 
 
ART. 28 

(1) Documentele, bunuri culturale comune găsite lipsă din inventar, se recuperează cu prioritate 
fizic prin înlocuirea cu documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a 
documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă 
echivalentă cu de până la 5 ori faţă de preţul astfel calculat, după aplicarea prevederilor art. 
24 (2), (3). 

(2) Documentele, bunuri culturale de patrimoniu lipsă din gestiune se recuperează cu prioritate 
fizic sau dacă acest lucru nu este posibil, se recuperează valoric conform legislaţiei în vigoare. 

 
ART. 29 

(1) Verificarea integrală a fondului de documente se realizează şi prin inventariere de 
predare/primire, în condiţiile schimbării în totalitate sau în majoritate a membrilor echipei 
gestionare. 

(2) În condiţiile în care schimbările de personal sunt parţiale, pentru a evita frecventa închidere a 
bibliotecii sau a unor compartimente ale acesteia, se poate realiza şi integrarea în gestiune, cu 
consultarea părţilor şi stabilirea perioadelor pentru care se calculează răspunderile gestionare 
ale fiecărui bibliotecar. 

 
ART. 30 

(1) Predarea-primirea gestiunii se fac pe baza unei dispoziţii scrise, în condiţiile legii şi ale ART. 26 
din prezentul regulament. 

(2) Predarea-primirea gestiunii se face prin confruntarea fondului de documente cu registrele de 
inventar, actele de intrare-ieşire în şi din gestiune, registrul de mişcare a fondurilor şi, după 
caz, cu fişele-contract ale utilizatorilor şi cu fişele de evidenţă preliminară a publicaţiilor 
seriale neconstituite în volume de bibliotecă. 

(3) Procesul verbal de predare-primire se întocmeşte în trei exemplare, (unul pentru partea care 
predă, al doilea pentru partea care primeşte şi al treilea pentru contabilitatea bibliotecii) şi 
cuprinde : 
a) specificarea actelor de gestiune utilizate şi menţionarea existentului, numeric şi valoric, 

pe categorii de documente, consemnat la începerea verificării gestionare. ; 
b) rezultatele verificării : existentul constatat, numeric şi valoric, pe categorii de documente, 

precum şi situaţia documentelor eventual nerestituite, neînregistrate, lipsă ori uzate fizic 
sau moral, cu consemnarea distinctă a acestora pe borderouri. 

(4) Conducerea bibliotecii stabileşte modalităţi de finalizare a acţiunii de predare-primire şi de 
recuperare a eventualelor lipsuri. 
 

ART. 31  
(1) Biblioteca Judeţeană ”Gheorghe Asachi” Iaşi poate organiza filiale în comunităţile româneşti 

de peste hotare, cu aprobarea şi sub supravegherea autorităţilor finanţatoare. 
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(2) Colecţiile de documente specifice, precum şi dotările materiale destinate organizării şi 
dezvoltării acestor filiale pot reprezenta, după caz, transferuri din patrimoniul propriu sau 
achiziţii anume realizate din surse bugetare, cu aprobarea autorităţilor finanţatoare, 
precum şi sponsorizări şi donaţii de la persoane fizice şi juridice. 

 
 D. Coordonarea activităţii bibliotecilor publice din judeţ  

 
ART. 32  

(1) Pentru coordonarea activităţii bibliotecilor publice de pe raza judeţului, Biblioteca Judeţeană 
”Gheorghe Asachi” Iaşi desfăşoară acţiuni specifice de îndrumare și evaluare, atât prin 
deplasări periodice ale specialiştilor Compartimentului, la bibliotecile publice, pentru 
îndrumarea profesională şi la autorităţile finanţatoare – consiliile locale, cât şi prin proiecte, 
programe şi activităţi culturale, care pot fi cofinanţate sau finanţate integral fie de către 
Biblioteca judeţeană, fie de către autorităţile locale; 

(2) Fondurile provenite din proiectele şi programele finanţate sau cofinanţate de către 
autorităţile locale se constituie ca venituri proprii şi vor fi considerate ca atare; 

(3) Biblioteca Judeţeană elaborează şi editează materiale de îndrumare metodologică şi alte 
publicaţii;  
 

ART. 33 
Biblioteca Judeţeană elaborează norme privitoare la funcţionarea bibliotecilor publice de pe 
raza judeţului şi pentru organizarea de filiale specializate pentru copii, tineri şi adulţi, pe baza 
datelor statistice ale activităţii zilnice, constituite în baze de date; 

 
ART. 34  

În realizarea obiectivelor educaţiei permanente, Biblioteca Judeţeană cooperează: 
a) cu autorităţile administraţiei publice locale; 
b) cu instituţiile responsabile, potrivit legii; 
c) cu organismele neguvernamentale; 
 

 E. Formare profesională  
 
ART. 35  

(1) Biblioteca Judeţeană ”Gheorghe Asachi” Iaşi organizează şi desfăşoară cursuri şi activităţi de 
formare profesională a adulţilor, conform prevederilor legale, atât pentru proprii angajaţi cât 
şi pentru alţi beneficiari; 

(2) Fondurile provenite din această activitate se constituie ca venituri proprii şi vor fi considerate 
ca atare. 

(3) Pentru activitatea de formare profesională cât şi pentru interesul instituţiei, se organizează, se 
desfăşoară şi se asigură servicii de formare, de transport, de servire a mesei şi de cazare prin 
mijloacele proprii sau în parteneriat. 

 
 
    CAP. 4 

    PERSONALUL BIBIBLIOTECII JUDEŢENE „GHEORGHE ASACHI” IAŞI 
 
  ART. 36 
     Personalul Bibliotecii Judeţene "Gheorghe Asachi" Iaşi se stabileşte prin analiza profesională a 
necesarului de posturi şi profesii, efectuată de către Consiliul de administraţie, în baza planului de 
management, şi se aprobă de către Consiliul Judeţean Iaşi, sub forma Statului de funcţii şi a 
Organigramei.  
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ART. 37 
    (1) Personalul Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Asachi” Iaşi se compune din: 
    a) personal de specialitate; 
    b) personal administrativ; 
    c) personal de întreţinere. 
    (2) În categoria personalului de specialitate se includ: bibliotecarii, bibliografii, cercetătorii, 
redactorii, documentariştii, conservatorii, restauratorii, inginerii de sistem, informaticienii, operatorii, 
analiştii, custozii, mânuitorii, depozitarii şi alte funcţii de profil. 
     
    ART. 38 

(1) Angajarea personalului de specialitate din biblioteca judeţeană „Gheorghe Asachi” Iaşi se 
realizează prin concurs organizat de conducerea bibliotecii; din comisie va face parte și 
reprezentantul Consiliului judeţean, la solicitarea Consiliului judeţean. 

(2) Recrutarea personalului, se face cu prioritate prin selecţia de specialişti cu studii superioare 
de specialitate, studii de scurtă durată sau studii postliceale de profil; 

(3) Pot fi încadraţi şi absolvenţi ai altor instituţii de învăţământ superior, de învăţământ de scurtă 
durată sau de liceu cu condiţia absolvirii ulterioare a unor cursuri de specialitate în termen de 
2 ani de la angajare; 

(4) Angajaţii care au beneficiat de cursuri de formare profesională iniţială sau continuă plătite de 
instituţie şi care solicită încetarea contractului de muncă, sau dacă este desfăcut disciplinar 
contractul de muncă, în intervalul de 2 ani de la absolvirea cursurilor, sunt obligaţi să restituie 
contravaloarea acestora la preţul de la data solicitării încetării sau suspendării raporturilor de 
muncă; fondurile vor fi folosite obligatoriu tot pentru formarea profesională a angajaţilor; 

(5) Angajarea personalului administrativ sau de întreţinere stabilit prin organigrama Bibliotecii 
Judeţene „Gheorghe Asachi” Iaşi se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

(6) Nomenclatorul de funcţii şi criteriile de normare a resurselor umane în biblioteca judeţeană 
„Gheorghe Asachi” Iaşi sunt prevăzute în Anexa 1, personalul de specialitate fiind stabilit prin 
raportare la populaţia judeţului Iaşi ; 

 
    ART. 39 

Atribuţiile şi competenţele personalului bibliotecii se stabilesc prin fişa postului, conform 
structurii organizatorice, programelor de activitate şi sarcinilor de serviciu elaborate de către 
directorul general sau de director, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare a 
bibliotecii. 

 
    ART.40 

(1) Promovarea, sancţionarea, eliberarea din funcţie şi destituirea personalului din bibliotecă se 
realizează în conformitate cu prevederile legale; 

(2) a) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant, existent în statul de funcţii, în cazul 
personalului contractual, se face prin examen sau concurs, pe baza criteriilor de selecţie 
stabilite prin Regulament de către ordonatorul de credite, în raport cu cerinţele postului. 
b) Evaluarea performanţelor profesionale individuale în cadrul examenului sau concursului de 
ocupare a unui post vacant se va face de către o comisie desemnată prin dispoziţie a 
ordonatorului de credite bugetare, conform prevederilor legale. 

(3) a) Promovarea persoanelor  încadrate cu contract individual de muncă în funcţii, grade sau 
trepte profesionale se face de regulă pe un post vacant existent în statul de funcţii.  
 b) în situatia în care nu există un post vacant, promovarea persoanelor  încadrate cu contract 
individual de muncă în funcţii, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea 
postului din statul de funcţii în care acestea sunt  încadrate într-unul de nivel imediat superior.  
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c)  Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se poate face din 3 în 3 
ani, în funcţie de performanţele profesionale individuale, apreciate cu calificativele "foarte 
bun", cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, de către comisia desemnată prin dispoziţie a 
ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, după caz, reprezentanţii 
salariaţilor.  
d)  Avansarea în gradaţia imediat superioară se face la îndeplinirea condiţiei de vechime 
prevazute de tranșele de vechime în muncă.  
 e) Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluarii performanţelor 
profesionale individuale, de către conducătorul instituţiei publice, la propunerea șefului 
ierarhic, prin acordare de calificative: "foarte bun", "bun", "satisfăcător" si "nesatisfăcător".  
f) Persoanele  încadrate în funcţii contractuale de debutant, cu salariul de debutant, vor fi 
salarizate astfel pana la expirarea perioadei de 6 luni și vor fi avansate, pe bază de examen, în 
funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară.  
g) Absolvenţii învăţământului superior de lungă și scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia 
corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu un nivel de studii inferior, 
specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul 
profesional imediat superior gradului de debutant, pastrându-și gradaţia avută la data 
promovării, numai în măsura în care atribuţiile din fișa postului au fost modificate în mod 
corespunzător.  
 

    ART. 41 
(1) Conducerea Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Asachi” Iaşi şi Consiliul judeţean Iaşi în calitate de 

ordonator principal de credite, sunt obligate să asigure formarea profesională continuă a 
personalului de specialitate, alocând în acest scop minimum 5% din totalul cheltuielilor de 
personal prevăzute prin buget. 

(2) Cursurile de formare profesională iniţială şi continuă a bibliotecarilor din Biblioteca Judeţeană 
„Gheorghe Asachi” Iaşi sunt organizate de Centrul de Pregătire a Personalului din Cultură 
(CPPC) din subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, de Centrul de Formare Profesională a 
bibliotecii şi de formatorii acreditaţi prin lege. 

 
   

 

  CAP. 5 

    CONDUCEREA BIBLIOTECII JUDEŢENE „GHEORGHE ASACHI” IAŞI 
 
   ART. 42 
    Conducerea Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Asachi” Iaşi este asigurată de un director, care 
îndeplineşte atribuţiuni de manager şi ordonator de credite, în condiţiile legii;  
 
   ART. 43 
   în conformitate cu anexa la Legea 334/2002, colectivul de conducere al Bibliotecii Judeţene 
"Gheorghe Asachi " Iaşi mai cuprinde un director adjunct economic şi un director adjunct de 
specialitate. 
 
   
   ART. 44 
 (1) Bugetul bibliotecii se aprobă de Consiliul de Administraţie, iar apoi se supune spre aprobare 
Consiliului Judeţean. După aprobare, managerul răspunde de executarea lui. 
(2) Angajarea cheltuielilor, încheierea contractelor şi celelalte operaţiuni financiar-contabile privind 
execuţia bugetară se efectuează de către directorul general şi directorul adjunct economic.  
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   ART. 45 
 Atribuţiile şi competenţele personalului din Biblioteca Judeţeană se stabilesc de către manager, la 
propunerea şefilor de serviciu şi de birou, în conformitate cu cerinţele rezultate din prevederile 
contractului de management, ale programelor de activitate anuale şi ale proiectelor pe termen mediu 
şi lung. 
 
  ART. 46 
   Directorii adjuncţi răspund şi îndeplinesc atribuţiunile şi competenţele delegate prin fişa postului, în 
domeniul activităţii economice, respectiv biblioteconomice a bibliotecii judeţene şi sunt subordonaţi 
directorului. Potrivit organigramei aprobate, cei doi directori adjuncţi au în subordine şi răspundere 
compartimente şi secţii ale bibliotecii judeţene, care îndeplinesc sarcini şi operaţiuni din domeniul lor 
specific de activitate, potrivit Organigramei. 
      
    ART.47 
  Numirea, promovarea, sancţionarea, eliberarea din funcţie a directorului şi salarizarea se realizează 
conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Nr. 189 din 2008 privind managementul instituţiilor de 
spectacole sau concerte,  muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de 
drept public. 
   Numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a directorilor adjuncţi se realizează, în 
condiţiile legii, de către autoritatea finanţatoare. 
 
    ART. 48 
   Conducerea serviciilor, laboratoarelor şi a birourilor din biblioteci este asigurată de un şef de 
serviciu, şef de laborator, respectiv de un şef de birou, având dreptul la indemnizaţie de conducere, 
potrivit prevederilor legale. 
 
 A. Atribuţiile directorului 

 

 ART.49 
  (1)Directorul Bibliotecii Judeţene “Gheorghe Asachi” Iaşi  răspunde de organizarea şi funcţionarea 
bibliotecii pe baza organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare a 
instituţiei, elaborate în condiţiile legii şi aprobate de către Consiliul Judeţean Iaşi. 
  (2) Directorul Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi Iaşi are următoarele atribuţii: 
a) organizeaza, coordoneaza, planifica, evalueaza întreaga activitate a institutiei; 
b) este ordonator de credite şi reprezinta Biblioteca Judeteana “Gheorghe Asachi”  Iaşi  în relatii cu 
alte organisme, institutii, persoane fizice sau juridice;  
c) ia măsuri pentru realizarea tuturor indicatorilor pentru creşterea calitativă în toate 
compartimentele, pentru creşterea eficienţei activităţii, crearea condiţiilor corespunzătoare de 
muncă pentru întregul personal 
d) aprobă şi urmăreşte încadrarea cheltuielilor în limitele bugetului aprobat 
e) întocmeşte, prin Organigramă şi Regulamentul de organizare şi funcţionare, 
organizarea funcţională a Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Asachi“ Iaşi şi o supune spre aprobare 
Consiliului Judeţean Iaşi; organigrama şi ROF devin valabile după cu sunt aprobate de Consiliul 
Judeţean Iaşi.   
f) stabileşte, cu aprobarea Consiliului de Administraţie şi consultarea Consiliului Ştiinţific, orarul de 
funcţionare a bibliotecii 
g) coordonează activitatea de asistenţă metodică şi de funcţionare a pregătirii profesionale a 
personalului din reţea 
h) răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare privind administrarea, gestionarea şi apărarea 
integrităţii bunurilor din patrimoniul bibliotecii; asigură recuperarea pagubelor 
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i) stabileşte atribuţiile de control ierarhic operativ curent, condiţiile de exercitare a acestuia şi 
răspunderile ce revin fiecăruia în funcţia sa 
j) numeşte, prin dispoziţie scrisă, comisia de inventariere 
k) stabileşte pe baza structurii organizatorice şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, modul 
de lucru şi de colaborare dintre compartimentele de muncă din structura funcţională şi auxiliară 
l)  încadrează şi eliberează din funcţie personalul de execuţie 
m) asigură controlul îndeplinirii sarcinilor şi urmăreşte aplicarea măsurilor aprobate 
n) controlează şi analizează periodic activitatea compartimentelor de muncă ale bibliotecii şi 
hotărăşte ce măsuri se impun pentru îmbunătăţirea muncii 
o) asigură măsuri corespunzătoare pentru analizarea scrisorilor, sesizărilor şi reclamaţiilor 
p) urmăreşte îndeplinirea planului de investiţii, reparaţii capitale şi curente ale bibliotecii (când este 
cazul) 
q) conduce Consiliul de Administraţie al bibliotecii, în calitate de preşedinte; 
 r) numeşte Consiliul Ştiinţific al bibliotecii. 
 
  B. Consiliul de administraţie 

 

  ART. 50 
    (1) În cadrul Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Asachi” Iaşi functionează Consiliul de Administraţie, cu 
rol consultativ. 
    (2) Consiliul de Administraţie este condus de directorul general sau de director, în calitate de 
preşedinte, şi este format din maximum 11 membri, astfel: director general sau director, directori 
adjuncţi, contabil-şef şi reprezentanţi ai principalelor compartimente ale bibliotecii, desemnaţi prin 
decizie a directorului general, respectiv a directorului, precum şi un reprezentant al autorităţii 
tutelare, desemnat de aceasta. 
    (3) Conform art. 54, al. 2 din Legea 334/2002 republicată, membrii Consiliului de Administraţie se 
desemnează prin decizie a directorului, respectiv Consiliul judeţean Iaşi avizează şi numeşte 
reprezentantul său în acest organism de analiză şi decizie, conform legii. 
   (4) Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii: 
a) dă avizul consultativ asupra: 

▸ Organigramei şi statului de funcţii; 

▸ Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii; 

▸ Regulamentului intern, în acord cu sindicatul salariaţilor; 

▸ Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor pentru public; 

▸ Raportului de autoevaluare a activităţii bibliotecii; 

▸ Proiectului Programului de activitate anual al bibliotecii; 

▸ Altor activităţi şi proiecte care apar în timpul anului. 
b) analizează periodic stadiul îndeplinirii programelor anuale şi propune măsuri pentru 
realizarea şi îmbunătăţirea acestora; 
c) analizează modul de realizare a măsurilor privind asigurarea condiţiilor de muncă şi 
îmbunătăţirea acestora; 
d) contribuie la rezolvarea în termen de 30 zile a propunerilor, sugestiilor şi reclamaţiilor 
angajaţilor; 
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini stabilite prin hotărârea 
organelor ierarhic superioare. 
    (5) Consiliul de Administraţie se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la 
propunerea directorului general; 
    (6) Consiliul de Administraţie adoptă hotărâri în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul 
membrilor săi, cu votul majorităţii simple.  
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     (7) Componenţa nominală a consiliului de administraţie al bibliotecii judeţene „Gheorghe Asachi” 
Iaşi este specificată în Anexa2 
 
   C. Consiliul Ştiinţific 

 

 ART. 51 
    (1) În cadrul Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Asachi” Iaşi funcţionează un Consiliu Ştiinţific cu rol 
consultativ în dezvoltarea colecţiilor, în domeniul cercetării ştiinţifice şi al activităţilor culturale. 
     (2) Consiliul Ştiinţific este format din maximum 9 membri, cuprinzând bibliotecari, specialişti în 
domeniul informatizării bibliotecilor, al activităţii culturale şi ştiinţifice, numiţi prin decizie a 
directorului general sau a directorului. 
     (3) Consiliul Ştiinţific are următoarele competenţe, atribuţii, responsabilităţi şi îndatoriri: 
a) stabileşte programul de cercetare al bibliotecii, analizează lucrările şi documentele 
elaborate şi înaintează Consiliului de administraţie programele şi analizele, împreună cu 
soluţiile şi măsurile propuse; 
b) propune şi avizează tehnologii, metodologii de lucru în bibliotecă şi norme de muncă; 
c) îşi dă acordul asupra proiectului programului bibliotecii de formare, instruire şi 
perfecţionare profesională a personalului; 
d) îndeplineşte alte sarcini cu caracter de specialitate stabilite de director sau de către 
Consiliul de administraţie; 
e) programul de activitate al Consiliului Ştiinţific este anual şi se aprobă de Consiliul de 
administraţie; 
f) Consiliul Ştiinţific se întruneşte de 1-2 ori pe trimestru sau ori de câte ori este nevoie; 
g) hotărârile privind problemele puse în discuţie, precum şi toate opiniile se consemnează în 
procesul-verbal de şedinţă şi se înaintează Consiliului de administraţie. 
     (4) Componenţa nominală a Consiliului Ştiinţific al Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Asachi” Iaşi este 
specificată în Anexa 3 
 
     D. Obligaţiile conducerii instituţiei 

 

ART. 52 
  Pentru buna organizare şi pentru crearea condiţiilor desfăşurării activităţii în 
mod ordonat, disciplinat, eficient şi democratic, conducerea îşi asumă următoarele obligaţii: 
a) să asigure stabilitatea în muncă a fiecărui salariat şi promovarea în funcţie în 
condiţiile respectării stricte a normelor legale şi a criteriilor valorice de competenţă şi 
probitate profesională; 
b) să asigure şi să garanteze ca exercitarea funcţiei să nu depindă de alte criterii decât cel de valoare, 
criteriu care să fie respectat ca unică apreciere; 
c) drepturile salariaţilor nu vor putea face obiectul unor tranzacţii sau limitări, ele vor fi respectate şi 
protejate împotriva oricărei încercări de încălcare a manifestărilor de 
subiectivism, abuz sau arbitrariu; 
d) să stabilească responsabilităţi şi sarcini de serviciu precise şi specifice fiecărui loc de muncă şi 
fiecărei funcţii, să asigure comunicarea şi însuşirea acestora de către toţi salariaţii; 
e) să stabilească criteriile de evaluare şi standardele de performanţă ale posturilor, 
precum şi criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de 
stabilire a salariilor de bază între limite, pe baza cărora se efectuează evaluarea anuală a salariilor 
pentru personalul angajat cu contract individual de muncă; 
f) să asigure repartizarea proporţională şi raţională a sarcinilor de serviciu pe fiecare 
salariat, în funcţie de fişa postului şi pregătirea profesională; 
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g) să asigure amenajarea şi dotarea corespunzătoare a fiecărui loc de muncă, potrivit specificului său, 
cu mobilier, materiale, rechizite, aparatură, sursă de energie, cu tot ceea ce este necesar în vederea 
folosirii eficiente a timpului de lucru de către fiecare salariat; 
h) să ia măsuri pentru respectarea normativelor de protecţie a muncii; 
i) să acorde toate drepturile băneşti legale pentru munca depusă; 
j) să stimuleze material şi moral persoanele prin ale căror iniţiative şi activităţi deosebite s-au adus 
perfecţionări procesului de muncă, funcţionării instituţiei; 
k) să asigure acordarea unor avansuri băneşti în cazul cheltuielilor prilejuite de delegare în alte 
localităţi, precum şi decontarea cheltuielilor de transport, diurnă şi cazare ocazionate de deplasările 
în interesul serviciului, potrivit prevederilor legale; 
l) să asigure participarea salariaţilor la cursurile de perfecţionare şi specializare; 
m) să programeze şi să aprobe concediile de odihnă, să acorde toate celelalte categorii de concedii 
legal reglementate; 
 
    D. OBLIGAŢIILE PERSONALULUI BIBLIOTECII 
 
ART. 53 
   (1) Salariaţii Bibliotecii au datoria de a respecta ordinea şi disciplina la locul de muncă, de a îndeplini 
toate sarcinile de serviciu ce le revin potrivit legii şi contractului de muncă (fişei postului), 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei, actelor normative în vigoare, precum şi 
dispoziţiilor organelor de conducere privind desfăşurarea activităţii în unitate astfel: 
a –să contribuie activ la dezvoltarea şi prestigiul instituţiei, să militeze pentru îndeplinirea la timp şi în 
bune condiţii a obligaţiilor de serviciu; 
b – să se îngrijească de buna conservare a tuturor bunurilor ce le-au fost încredinţate, în special a 
celor care constituie patrimoniul naţional-cultural, să apere patrimoniul instituţiei; 
c –să respecte înştiinţeze pe şeful ierarhic superior de existenţa unor eventuale nereguli, abateri, 
greutăţi sau pericole care ar pune în primejdie viaţa, sănătatea oamenilor, clădirea, colecţiile 
bibliotecii sau orice alte bunuri; 
d – în cadrul relaţiilor de serviciu să aibă o comportare corectă, plină de respect şi 
înţelegere, să promoveze raporturi de întrajutorare cu toţi membrii colectivului de muncă, să 
combată orice manifestare necorespunzătoare; 
g – să respecte cu stricteţe normele tehnicii de biblioteconomie, regulile de îndrumare şi servire a 
cititorilor, să aibă faţă de publicul cu care vine în contact o atitudine îndatoritoare, plină de respect, 
atentă; 
h – în cadrul asistenţei de specialitate să asigure informarea fiecărui cititor cu ajutorul 
cataloagelor, a instrumentelor bibliografice şi al altor mijloace de care dispune Biblioteca, pentru a 
realiza o informare cât mai completă a cititorilor; 
i – să execute la timp şi în condiţiile de calitate cerute lucrările ce îi revin în ansamblul activităţii 
instituţiei, muncind conştiincios şi conformându-se întocmai dispoziţiilor şi instrucţiunilor din partea 
conducerii; 
j – să studieze spre a-şi îmbunătăţi permanent nivelul profesional, de cultură generală 
şi să aplice în practica muncii bibliotecare cunoştinţele acumulate; 
k– să cunoască şi să se conformeze dispoziţiilor Codului Muncii, regulamentelor, 
instrucţiunilor şi altor dispoziţii cu caracter normativ referitoare la munca pe care o 
îndeplinesc; 
l – să respecte programul de lucru al unităţii; 
m– să folosească din plin, cu maximă eficienţă timpul de lucru, exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor 
şi lucrărilor încredinţate, fără a se preocupa de lucrări străine serviciului şi fără a-i sustrage de la lucru 
pe ceilalţi; 
n – în condiţii normale de lucru să realizeze indicatorii de activitate stabiliţi, normele de muncă şi să 
tindă spre o continuă îmbunătăţire a lor; 
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o – să urmărească realizarea unei cât mai mari economii de materiale, combustibil, energie electrică, 
să aibă o grijă deosebită şi permanentă pentru păstrarea bunurilor bibliotecii; 
p – să urmărească permanent ridicarea nivelului calitativ al muncii; 
q – să respecte întocmai normele de protecţia muncii, tehnica securităţii şi prevenirea incendiilor; 
(2) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, conform fişei postului şi statutului de funcţii, toţi angajaţii 
Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” au datoria de a se conforma următoarelor principii de conduită 
profesională: (conform Legii nr. 477/08.11.2004 privind codul de conduită al personalului contractual 
din autorităţile şi instituţiile publice): 
    a) prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de 
a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei; 
    b) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice - 
principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în 
situaţii identice sau similare; 
    c) profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a îndeplini 
atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate; 
    d) imparţialitatea şi nediscriminarea - principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt obligaţi 
să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, 
în exercitarea atribuţiilor funcţiei; 
    e) integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite 
sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau 
material; 
    f) libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia personalul contractual poate să-şi 
exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri; 
    g) cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru 
îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu; 
    h) deschiderea şi transparenţa - principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţii 
contractuali în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării 
cetăţenilor. 
  
        CAP. 7 

    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR 
 
    ART. 54 
    Accesul utilizatorilor la cataloagele, colecţiile şi serviciile Bibliotecii Judeţene “Gheorghe Asachi” 
este asigurat nedescriminatoriu şi se face în conformitate cu Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a acesteia şi cu prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, 
la drepturile de autor şi drepturile conexe. 
 
    ART. 55 

(1) Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” întocmeşte şi aduce la cunoştinţa utilizatorilor un 
regulament de utilizare a bibliotecii, destinat relaţiilor cu aceştia, prin care comunică:  

a) serviciile oferite, eventualele tarife percepute pentru anumite servicii ale bibiotecii şi 
orarul de funcţionare în relaţia directă cu publicul, pentru fiecare compartiment al 
bibliotecii; 

b) condiţiile în care se eliberează sau vizează permisul de acces în bibliotecă 
c) condiţiile în care se asigură accesul la colecţiile bibliotecii, precum şi la serviciile de 

bibliotecă 
d) obligaţiile utilizatorilor privind păstrarea liniştii şi a ordinii în bibliotecă, precum şi faţă de 

documentele împrumutate pentru consultare pe loc sau la domiciliu 
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e) categoriile şi numărul maxim de documente ce pot fi împrumutate pentru consultare la 
domiciliu, precum şi termenele de împrumut şi de prelungire; 

f) sancţiunile ce se aplică utilizatorilor, în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute în 
regulamentul activiţăţii cu publicul; 

g) alte drepturi şi obligaţii ale utilizatorilor. 
 

    ART. 56 
(a) Regulamentul de utilizare a bibliotecii trebuie adus la cunoştinţa utilizatorilor în momentul 

înscrierii la bibliotecă, precum şi prin orice altă formă de publicitate în interiorul instituţiei; 
(b) La înscrierea utilizatorilor vor fi solicitate numai acele date referitore la persoană care sunt 

strict necesare, cu păstrarea confidenţialităţii acestora; 
(c) Pentru utilizatorii minori raspunderea morală şi materială revine reprezentanţilor legali (părinţi, 

tutori), semnatarii contractului de utilizatori principali ; 
(d) Contractul de utilizare (Anexa 5) are rol de titlu executoriu ; 
(e) Utilizatorii răspund de prejudiciile generate de utilizarea abuzivă a permisului şi/sau 

nereclamarea pierderii acestuia.  
 
    ART. 57 

În cadrul bibliotecii sumele rezervate pentru achiziţii de cărţi şi publicaţii seriale în limba 
minorităţilor se stabilesc astfel încât să corespundă proporţiei pe care o reprezintă minoritatea 
în cadrul comunităţii. 

 
    ART. 58 

    Biblioteca poate organiza servicii specializate pentru persoanele dezavantajate. 
 
    ART. 59 

(1) Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se 
sancţionează cu plata unei sume aplicate gradual, până la 50% din valoarea de inventar, 
actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi. 

(2) Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se 
sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de 
inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se 
adaugă o sumă echivalentă cu de până la 5 ori faţă de preţul astfel calculat. 

(3) Sancţiunile menţionate la alin. (1) şi (2) se stabilesc şi se fac publice la începutul anului de 
către conducerea bibliotecii; acestea se regăsesc în Anexa 4 

(4) Fondurile constituite din aplicarea acestor sancţiuni nu se impozitează şi se evidenţiază ca 
surse extrabugetare, fiind folosite pentru dezvoltarea colecţiilor. 
 
CAP. 8 

    Dispoziţii tranzitorii şi finale 
 
ART. 60 

(1) Programul de funcţionare pentru public la sediul central al Bibliotecii Judeţene “Gheorghe 
Asachi” Iaşi se stabileşte astfel: 

- 55 de ore săptămânal, pentru secţiile în care se lucrează în două schimburi, pe 
parcursul a 5 zile, de la ora 9.00 la ora 20.00 

- 30 de ore săptămânal, pentru secţiile în care se lucrează într-un singur schimb, pe 
parcursul a 5 zile, de la ora 9.00 la ora 15.00. 

(2) În perioada vacanţelor şcolare programul poate fi stabilit la 40 de ore săptămânal într-un 
singur schimb pentru secţiile de împrumut, pe parcursul a 5 zile, în intervalul orar 9.00 - 17.00. 
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(3) În unele cazuri, programul poate fi astfel stabilit încât să asigure rezolvarea unor cerinţe 
organizatorice interne (inventarierea colecţiilor, reviziei generale sau parţiele a sistemului 
informatizat, curaţenie generală, dezinfecţie, etc.) 

 
    ART. 61 

Conform art. 68 din Legea 334/2002 republicată, Biblioteca Judeţeană dispune de autonomie 
administrativă şi profesională în raport cu autoritatea finanţatoare, constând în: 

a) dreptul de a se conduce în afara oricăror ingerinţe politice, ideologice sau religioase; 
b) elaborarea programelor şi proiectelor culturale proprii în concordanţă cu strategiile naţionale 

şi internaţionale; 
c) stabilirea şi utilizarea surselor suplimentare de venituri în vederea dezvoltării serviciilor de 

bibliotecă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
d) încheierea protocoalelor de colaborare cu alte biblioteci sau instituţii culturale din ţară şi din 

străinătate; 
e) participarea la reuniunile internaţionale de specialitate sau la consorţiile bibliotecare şi la 

asociaţiile internaţionale la care sunt membre, achitând cotizaţiile şi taxele aferente; 
f) Condiţiile şi cuantumul participării la finanţarea programelor realizate prin asociere se 

stabilesc şi se aprobă de autorităţile finanţatoare. 
     
ART. 62 

(1) Pentru sprijinirea materială a unor activităţi şi proiecte de dezvoltare a bibliotecii, de 
participare a specialiştilor din bibliotecă la programe culturale şi de formare continuă a 
personalului de specialitate, biblioteca se poate asocia cu alte biblioteci cu personalitate 
juridică, sau cu alte instituţii culturale şi pot crea fundaţii, asociaţii sau consorţii. 

(2)   Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iaşi  poate fi sprijinită economico-financiar, ştiinţific, 
cultural etc. de fundaţii ori alte organisme neguvernamentale culturale şi ştiinţifice sau de 
agenţi economici sau sponsori persoane fizice; acest sprijin va putea fi acceptat dacă este 
acordat fără nici un fel de condiţionări, ingerinţe sau influenţe privind orientarea de 
ansamblu, programele de activitate şi personalul instituţiei 

 
ART. 63 
  Tarifele de expediere a documentelor de bibliotecă, destinate schimbului şi împrumutului intern şi 
internaţional, beneficiază de o reducere de 50%, în condiţiile legii. 
 
 ART. 64 
 Ordonatorul principal de credite (C.J Iaşi) are obligaţia de a finanţa activitatea Bibliotecii Judeţene 
“Gheorghe Asachi” potrivit standardelor de funcţionare stabilite în condiţiile Legii nr. 334/2002, şi a 
regulamentului cadru, respectiv de a asigura: 

(1) Suprafaţa minimă a bibliotecii, care nu poate fi sub sub 0,015 mp pentru un locuitor, în 
localităţile cu o populaţie de peste 10.000 de locuitori, conform art. 62 lit. e; 

(2) O creşterea anuală a colecţiilor bibliotecii de minimum 50 de documente specifice la 1.000 de 
locuitori, raportat la populaţia judeţului, conform art. 40 (12); 

(3) Asigurarea a cel puţin un document specific pe cap de locuitor în colecţiile bibliotecii, conform 
art. 40 (13) ; 

(4) O rată de înnoire a colecţiilor de 10 ani. 
Stabilirea acestor standarde este prerogativa Comisiei Naţionale a Bibliotecilor (vezi art. 62 din 
Legea nr. 334/2002 republicată).  

 
 ART. 65 

(1) Anual conducerea bibliotecii întocmeşte rapoarte de evaluare a activităţii, care se prezintă 
consiliului de administraţie şi autorităţii finanţatoare 
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(2) Situaţiile statistice anuale se transmit de către bibliotecă Institutului Naţional de Statistică, 
Comisiei Naţionale a Bibliotecilor şi ministerului de resort, potrivit prevederilor legale. 

 
ART. 66 
      Pentru fiecare funcţie din cadrul statului de funcţii se întocmeşte anual fişa postului care se 
completează cu prevederile din prezentul Regulament, şi cuprinde obligaţiile care revin titularului 
postului în raport cu exigenţele serviciului, gradul de pregătire şi performanţele profesionale. 
 
  ART. 67  

(1) Schimbarea destinaţiei imobilelor în care funcţionează biblioteci se poate face numai în cazul 
asigurării de către autoritatea finanţatoare a unor sedii care respectă standardele optime de 
funcţionare, conform prezentei legi; conform art.72 din L334/2002. 

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) autoritatea finanţatoare are obligaţia să asigure continuitatea 
neîntreruptă a activităţii bibliotecii. 

 
ART. 68 
  Se însărcinează cu aducerea la cunoştinţă, sub luare de semnătură, a prevederilor regulamentului, 
şefii compartimentelor, care răspund, împreună cu toţi salariaţii bibliotecii, de stricta cunoaştere şi 
respectare a dispoziţiilor sale. 
 
ART. 69  
  Noii angajaţi ai Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Asachi“ trebuie să ateste în termen de 10 zile, 
faptul că au luat la cunoştinţă de prevederile prezentului regulament şi se obligă să le respecte. 
 
ART. 70  
  Prezentul regulament pentru organizarea şi funcţionarea Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Asachi“ 
Iaşi intră în vigoare la data de ...................2010, când a primit avizul Consiliului Judeţean Iaşi. 
 
ART. 71 
  Prezentul Regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare. 
 
ART. 72 
  În cazuri justificate, Consiliul de Administraţie al Bibliotecii „Gheorghe Asachi“ iaşi poate propune 
Consiliului Judeţean Iaşi modificări sau completări ale prezentului regulament. 
 
ART. 73 
  Prezentul Regulament obligă salariaţii şi îndeosebi conducerile compartimentelor la colaborare 
reciprocă în vederea realizării sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu. 
 
ART. 74 
Anexele mentionate face parte integrantă din prezentul regulament şi se pot modifica prin act 
adiţional şi decizie a directorului sau directorului general la termenele specificate prin prezentul 
regulament sau ori de cate ori este nevoie, în condiţiile legii. 
 
 
DIRECTOR, 
Prof. Univ. Dr. Cătălin Bordeianu 
          Întocmit, 
          Mihail Grinea 
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    ANEXA 1 

 
CRITERII DE NORMARE A RESURSELOR UMANE 
ÎN BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “GHEORGHE ASACHI” IAŞI 

 
_____________________________________________________________________ 
Categoria de personal                   Criterii de normare 
_____________________________________________________________________ 
- Director                               - un post/unitate 
_____________________________________________________________________ 
- Director adjunct de specialitate      - un post/unitate 
_____________________________________________________________________ 
- Director adjunct economic             - un post/unitate 
_____________________________________________________________________ 
- bibliotecar şi alte categorii ale  - un post la 5.000 - 7.000 de locuitori ai judeţului 
  personalului de specialitate 
_____________________________________________________________________ 
       
    Posturile de conducere se cuprind în numărul personalului de specialitate rezultat din aplicarea 
criteriilor de normare. 
    Personalul administrativ reprezintă 10% din numărul total al personalului aprobat. 
    Personalul de întreţinere şi de deservire se repartizează astfel: 
    - personalul de pază şi de pompieri se stabileşte potrivit prevederilor legale; 
    - îngrijitor - un post la 500 mp; 
    - numărul muncitorilor calificaţi şi necalificaţi se acordă în funcţie de necesarul fiecărei unităţi, 
potrivit prevederilor legale. 
    Indicatorul utilizatorilor de informaţii din biblioteca publică reprezintă 5% şi maximum 10% din 
numărul de locuitori ai comunităţii, în condiţiile respectării standardelor din prezenta lege. 
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NOMENCLATORUL 
FUNCŢIILOR DIN BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “GHEORGHE ASACHI” IAŞI 

 
(1) Funcţii de conducere 

a. Director 
b. Director adjunct 
c. Director adjunct economic 
d. Şef serviciu 
e. Şef birou 

 
(2) Funcţii de execuţie ale personalului de specialitate 

a. Bibliograf 
b. Bibliotecar 
c. Redactor 
d. Inginer de sistem 
e. Analist ajutor 
f. Operator date 
g. Conservator 
h. Sociolog 
i. Mânuitor de carte 

 
(3) Funcţii de execuţie ale personalului administrativ 

a. Contabil 
b. Referent 
c. Casier 
d. Administrator 

 
(4) Funcţii de execuţie ale personalului de întreţinere 

a. Muncitor calificat 
b. Legător 
c. Paznic 
d. Pompier 
e. Conducator auto  
f. Îngrijitor 

 
Aceasta listă poate fi completată în funcţie de necesităţi şi cu alte funcţii 1) specificate în Legea 

bibliotecilor şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al bibliotecilor publice. 
În situaţii justificate se pot folosi şi funcţii specifice altor domenii de activitate, cu aprobarea 

consiliului local. 
 
 
 
 
 
 

1) arhivar, traducător, redactor, cercetător, analist, programator, informatician, controlor date, economist, 
consilier juridic, magaziner, stenodactilograf, secretar, secretar-dactilograf, manipulant bunuri, curier, inginer, 
subinginer,  tehnician, operator copiator samd. 
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ANEXA 2 

 
COMPONENŢA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BIBLIOTECII JUDEŢENE “GHEORGHE ASACHI” 
IAŞI 
 

1. Prof.univ.dr. Cătălin Ion Bordeianu, director 
2. Valeriu Stancu, director adjunct de specialitate  
3. Ec. Ioana Mareş, director adjunct economic 
4. Mihail Grădinaru, şef Serviciul Juridic în cadrul Direcţiei Juridice, reprezentant al Consiliului 

Judeţean Iaşi   
5. Mihail Grinea, preşedinte Sindicatul “Biblion” 
6. Irene Brodoceanu,  şef serviciu proiecte culturale 
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ANEXA 3 

 
COMPONENŢA CONSILIULUI DE ŞTIINŢIFIC AL BIBLIOTECII JUDEŢENE “GHEORGHE ASACHI” 

IAŞI 
 
 
1. Prof. univ. dr. Teodor Dima, filosof şi logician, membru corespondent al Academiei Române, 
directorul Institutului de Cercetări „Gh.Zane” al Academiei Române  
2. Acad. Valeriu D. Cotea, membru corespondent (13 noiembrie 1990) şi membru titular (8 
septembrie 1993) al Academiei Române; preşedinte al Secţiei de Ştiinte Agricole şi Silvice a Academiei 
Române 
3. Prof. univ. dr.Victor Spinei, istoric şi arheolog; doctor în istorie; directorul Institutului de 
Arheologie al Academiei Române, Iasi; profesor la Universitatea "Al.I.Cuza" din Iaşi, Facultatea de 
Istorie; membru corespondent al Academiei Române din 2001 
4. Prof. univ. dr. Constantin Romanescu, medic psihiatru, profesor universitar de Istoria 
Medicinii şi Psihiatrie, membru de onoare al Academiei de Ştiinte Medicale din România 
5. Prof. univ. dr.Cătălin Turliuc, Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” al Academiei Române, 
Universitatea „Mihail Kogălniceanu” Iaşi  
6. Prof. univ. dr. Gheorghe Popa, prorector Cercetare Inovare, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi 
7. Prof. univ. dr. Dan Mănucă, director al Institutului de Filologie Română „Al.Philippide” al 
Academiei Române 
8. Prof. univ. dr. Cătălin Ion Bordeianu, director al Bibliotecii Judeţene „Gh.Asachi” Iaşi, director 
al Institutului de Cercetări Interdisciplinare „Petre Andrei” Iaşi 
9.  Valeriu Stancu, scriitor, director adjunct al Bibliotecii Judeţene „Gh.Asachi” Iaşi 
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ANEXA 4 

 
SANCŢIUNI CARE SE APLICA UTILIZATORILOR ÎN BAZA LEGII BIBLIOTECILOR NR. 334/2002 CU 
MODIFICARILE ULTERIOARE ŞI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 
BIBLIOTECII JUDEŢENE “GHEORGHE ASACHI” PENTRU NERESPECTAREA OBLIGATIILOR CE LE REVIN 
PRIN CONTRACTUL DE UTILIZARE 
 
Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se 
sancţionează cu plata unei sume aplicate gradual, până la 50% din valoarea de inventar, actualizată 
cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi. 
 Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se 
sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar 
a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă 
echivalentă cu de până la 5 ori faţă de preţul astfel calculat.  
1. Sanctiunile pentru nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de 
către utilizatori se stabilesc gradual pana la  50% din valoarea de inventar actualizata cu aplicarea 
coeficientului de inflatie la zi astfel: 
 
• 1% / zi  din valoarea de inventar actualizata cu aplicarea coeficientului de inflatie la zi pentru 
fiecare document nerestituit în primele 50 de zile, 
• prima atenţionare, care se va emite în 15 zile de la termenul de restituirea documentelor. 
• a doua atenţionare, care se va emite în 30 de zile de la termenul de restituirea documentelor. 
• 50% din valoarea de inventar actualizata cu aplicarea coeficientului de inflatie la zi pentru 
fiecare document nerestituit, din a 51-a până în a 60-a zi de la termenul de restituirea documentelor. 
Începand cu a 61-a zi de la termenul de restituire, documentele de bibliotecă se consideră pierdute, 
întocmindu-se în acest sens un proces verbal de constatare, şi se demarează procedura de recuperare 
fizică sau de plata unei sume echivalente, prevăzută la punctul 3. 
 
2. Recuperarea documentelor deteriorate, distruse sau pierdute de utilizatori 
   
• În cazul documentelor uzuale, bunuri culturale comune, se recuperează un exemplar identic 
cu cel pierdut sau distrus ori o ediţie nouă a aceluiaşi document sau se achită valoarea de inventar a 
documentului, 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 conform precizarilor de mai jos. 
• În cazul documentelor bunuri culturale comune, din care biblioteca deţine un singur 
exemplar, recuperarea se face ca şi pentru documentele uzuale, dar sumele vor fi calculate, după caz, 
la tarif maxim. 
• Documentele rare (cărţi de patrimoniu, ediţii bibliofile, ediţii princeps, cărţi cu autograf, 
manuscrise de orice fel, hărţi, stampe, cărţi poştale) se recuperează fizic, iar în cazul în care acest 
lucru nu este posibil, se recuperează valoric, la preţul pieţei, plus o sumă de minimum 10% din cost, 
pe baza hotărârii Comisiei Naţionale a Bibliotecilor. 
• Pentru documentele deteriorate prin subliniere, sustragere de pagini sau sub orice altă formă, 
utilizatorii vor suporta cheltuielile de recondiţionare şi de reintegrare în circuitul bibliotecii a 
documentelor respective. 
• In cazul documentelor intrate ca donatii calculul valorii de inventar actualizata se realizează 
prin aplicarea coeficientului de inflatie la zi relativ la anul intrarii cartii în biblioteca (conform RMF) 
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CALCULUL VALORIC AL DOCUMENTELOR DISTRUSE, PIERDUTE ORI GĂSITE LIPSĂ LA INVENTAR                                   
 
    Având în vedere datele Institutului Naţional de Statistică, care prevede indicii preţurilor de consum, 
precum şi formulele de actualizare a preţurilor, pentru anul 2009 valoarea documentelor pierdute, 
distruse ori găsite lipsă la inventar se calculează după cum urmează:                                           
 
     Valoarea de inventar a documentului  x  indicele preţ de  consum 
   --------------------------------------------------------------------------------         
                                                100                             
 
Valoarea de inventar = preţul documentului înregistrat în Registrul inventar   
Indicele preţurilor de consum raportat la anul 2008 - reprezintă produsul indicilor din anul de apariţie 
a documentului sau anul în care a fost înregistrat documentul în RI (dacă a fost achiziţionat după anul 
de operaţie) până la anul de referinţă, 2005. Aceşti indici se găsesc în tabelul alăturat.   
  
 

TABEL CU INDICII PREŢURILOR DE CONSUM  RAPORTAŢI 
LA ANUL 2009 (https://statistici.insse.ro/ipc/?lang=ro) 

1971 475894.8 1990 319204.5 

1972 473057.5 1991 303714.4 

1973 473057.5 1992 112404.2 

1974 469768.4 1993 36212.7 

1975 464657.6 1994 10169.7 

1976 463729.9 1995 4296.3 

1977 460963.7 1996 3246.9 

1978 458214.4 1997 2339.7 

1979 450998.8 1998 918.1 

1980 442155.6 1999 577.1 

1981 433061.7 2000 395.8 

1982 420040.3 2001 271.7 

1983 356570.2 2002 202.0 

1984 342527.0 2003 164.9 

1985 338800.6 2004 143.0 

1986 336111.5 2005 130.8 

1987 332783.8 2006 120.5 

1988 329815.2 2007 113.1 

1989 322715.3 2008 107.9 

 
 
 
Exemple: 
 
1) o carte în anul 1975, apărută în colecţia BPT, cu valoare de inventar de 5 lei, va costa după cum 
urmează:                                    
                                                   
 5 lei x 464657.6 
--------------------- = 23,232,88 lei (2,32 RON)                 
         100                                       
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2) un CD-ROM din anul 2001, cu valoare de inventar 
de 800 lei va costa după cum urmează:        
                                                
  800 lei x 225,5                              
---------------------- = 217360 lei (21,73 RON)               
           100                                      
La valoarea astfel obţinută prin actualizarea indicelui de inflaţie se adaugă o penalizare  egală cu de 1 
- 5 ori preţul adus la zi       
    
Exemplu: un CD-ROM actualizat costă 21,73 RON.    
                La acest preţ se adaugă 21,73 RON x (1...5) 
 
       Mărimea penalizării va avea în vedere:  
- valoarea informaţională a documentului;  
- numărul de exemplare existente în stoc;  
- vechimea documentului;  
- uzura fizică şi uzura morală;  
- gradul de repetare a infracţiunii, caracterul intenţional manifestat de cel care a pierdut ori a 
deteriorat documentul, precum şi alte aspecte socotite relevante în aprecierea recuperării de către 
conducerea fiecărei biblioteci, cu condiţia ca   utilizatorului să-i fie aduse la cunoştinţă în prealabil, 
prin regulamentul de funcţionare a  instituţiei, cele menţionate mai sus. 
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ANEXA 5 
 
CONTRACTUL DE UTILIZARE 
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ANEXA 6 

  
LISTA DE SERVICII OFERITE PE BAZA DE TARIFE UTILIZATORILOR BIBLIOTECII JUDEŢENE 
“GHEORGHE ASACHI” 
 
Valabile începând cu 1 ianuarie 2009 
 
Multiplicare documente pe suport de hârtie    0,2 lei/pagina A4 
          0,4 lei/pagina A3 
 
Listare legislaţie din programul Lex Expert    0,2 lei/pagina  
 
Imprimare de documente alb/negru 
- Text integral (25%) acoperire      0,2 lei/pagina A4 
- Text şi imagine(mai putin de 50%) acoperire    0,3 lei/pagina A4 
- Text şi imagine(mai mult de 50%) acoperire    0,4 lei/pagina A4 
- Imagine 100% acoperire      0,6 lei/pagina A4 
 
Imprimare de documente color    0,7 lei/pagina A4 
- Text şi imagine(mai putin de 50%) acoperire  1 leu/pagina A4 
- Text şi imagine(mai mult de 50%) acoperire  1,5 lei/pagina A4 
- Imagine 100% acoperire    2,5 lei/pagina A4 
 
Scanare/fotografiere      1 leu/imagine 
Prelucrare imagini scanate     1 leu/imagine 
 
Lucrari de legatorie 
- laminare A4      1,5 lei 
- legare cu arc      5 lei/volum 
- restaurare volum      5 lei/volum 
 
Inscripţionare CD/DVD      2 lei 
 
Tehnoredactare       3 lei/pagină 
Realizare afiş        5 lei 
Realizare invitaţie      3 lei 
 
Activităţi bibliografice complexe, bibliografii la cerere, 0,2 lei/referinţă 
cu grad inalt de dificultate, webliografii  
 
Împrumut interbibliotecar     Contravaloarea taxelor poştale  
şi de expediţie 
 
Închiriere aparatura electronică în incinta bibliotecii 
    Videoproiector   30 lei/ora 
    Calculator   10 lei/ora 
    Aparat foto   10 lei/ora 
    Aparatura AV     6 lei/ora 
 
 
Închiriere sală         30 lei/oră 
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        200 lei/zi 
 
Închiriere spaţiu de expunere şi publicitar   Vitrine:  1 leu/mp/zi 
        Simeze:  1 leu/mp/zi 
        Panouri: 1 leu/mp/zi 
 
 
Împrumuturi de bunuri culturale şi de documentare  5% din valoarea actualizată 
din categoria celor nespecifice colecţiilor destinate  a documentului 
împrumutului la domiciliu 
 
Emitere permis cu cod de bare, laminat (valabil 5 ani)       
  
 - copii, tineri până la 18 ani, pensionari, şomeri  Gratuit 
 - Alte categorii de utilizatori     2 lei 
 
Emitere duplicat/înlocuire permis pierdut/deteriorat  2 lei 
(pentru toate categoriile de utilizatori) 
 
Organizarea / moderarea / coordonarea unor    15 lei/ora 
manifestari culturale la cerere 
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Anexa 7 

 

  
REGULAMENT INTERN DESTINAT RELAŢIILOR CU UTILIZATORII 
 

Dispoziţii generale 

1. Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”asigură utilizatorului accesul la cataloagele, colecţiile şi 
serviciile sale, care are loc în conformitate cu Legii bibliotecilor, Republicată în temeiul art. II 
din Legea nr. 593/2004 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002, 
(modificata prin Ordonanţa Guvernului nr. 26/2006,  Legea nr. 114/2006,  Legea nr. 
277/2006,  Legea nr. 156/2009), şi cu prevederile legale referitoare la protecţia 
patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi drepturile conexe. Accesul 
utilizatorilor la cataloagele, colecţiile şi serviciile bibliotecii judeţene “Gh. Asachi” se face în 
conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia.  

2. Acesul este permis pe baza permisului de intrare emis de bibliotecă după semnarea 
Contractului de utilizare, permis care se vizează anual de către bibliotecă. 

3. Biblioteca asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, 
educaţiei permanente şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut 
social sau economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religie ori naţionalitate. Accesul la 
colecţiile şi bazele de date proprii este gratuit. 

4. Biblioteca oferă utilizatorilor, persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii şi servicii pe bază 
de tarife stabilite prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare 

 
Servicii oferite utilizatorilor 

 Servicii gratuite oferite de bibliotecă 
 

- Împrumută documente la domiciliu sau pentru consultare în sălile de lectură, oferă informaţie 
comunitară, documentare, lectură şi educaţie permanentă prin secţii, filiale ori puncte de 
informare şi împrumut.  

- Achiziţionează, constituie şi dezvoltă baze de date, organizează cataloage şi alte instrumente 
de comunicare a colecţiilor în sistem tradiţional şi/sau automatizat, formează şi îndrumă 
utilizatorii în folosirea acestor surse de informare;  

- Desfăşoară sau oferă, la cerere, activităţi/servicii de informare bibliografică şi de documentare, 
în sistem tradiţional sau informatizat; elaborează şi conservă în baza de date bibliografia locală 
curentă, realizată la nivelul comunităţilor judeţene;  

- Facilitează potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul şi la alte colecţii ori baze de date, prin 
împrumut interbibliotecar intern şi internaţional sau servicii de accesare şi comunicare la 
distanţă; 

 
Servicii contra taxă 
eliberare permis 
multiplicare şi imprimare de documente pe suport de hârtie ; 
scanare imagini ; 
transfer de documente electronice pe suport magnetic(dischetă sau CD) ; 
tehnoredactare; 
navigare pe internet; 
activităţi bibliografice complexe; 
împrumut interbibliotecar; 
închiriere spaţii de expunere; 
împrumuturi de bunuri culturale şi de documentare din categoria celor nespecifice colecţiilor 
destinate împrumutului la domiciliu. 
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taxele pentru aceste servicii sunt afişate în secţiile care le prestează. 
 

Programul de lucru cu publicul 
Pentru secţiile care lucrează în doua schimburi (salile de împrumut la domiciliu, sălile de 

lectură, centrul de înscriere) 
luni – vineri de la ora 9 la ora 20,  
sâmbăta şi duminica închis 

Pentru secţiile care lucrează într-un singur schimb (informare bibliografică, centrul de 
informare comunitară, filiale) 

luni – vineri de la ora 9 la ora 16. 
În perioada vacanţelor şcolare de vară, programul poate fi stabilit într-un singur schimb pentru 

toate secţiile pe parcursul a 5 zile , luni – vineri de la ora 9 la ora 17. 
În unele cazuri, programul poate fi astfel stabilit încât să asigure rezolvarea unor cerinţe 

organizatorice interne (inventarierea colecţiilor, reviziei generale sau parţiele a sistemului 
informatizat, curaţenie generală, dezinfecţie, etc.). În zilele aferente sărbătorilor legale, biblioteca 
este închisă. 

În ambele cazuri, modificarile de program se afişează cu minim 1 saptamână inainte de 
modificarea programului de funcţionare.  
 
   Condiţiile în care se eliberează sau vizează permisul de acces în bibliotecă 

 
1. La solicitarea permisului sau a vizei anuale, utilizatorul trebuie să prezinte actul de 

identitate în original.  
2. Utilizatorii cu domiciliul stabil sau flortant, vizat la zi, în municipiul Iaşi, beneficiază de 

permisul cu acces general la colecţiile şi serviciile bibliotecii. Utilizatorii care nu au domiciliul 
stabil (sau flotant) în municipiul Iaşi nu beneficiază de împrumutul la domiciliu, dar pot 
consulta documentele din colecţiile bibliotecii în salile de lectură. 

3. Permisul se eliberează după semnarea unui Contract de utilizare şi completarea Fişei de 
înscriere.În cazul utilizatorilor minori, se solicită şi prezenţa unui girant (parinte, tutore) care 
va semna contractul de utilizare împreună cu acesta. 

4. Permisul este valabil 5 ani de la emitere 
5. Pentru utilizatorii minori raspunderea morală şi materială revine reprezentanţilor legali 

(părinţi, tutori), semnatarii contractului de utilizatori principali 
6. Contractul de utilizare are rol de titlu executoriu 
7. Permisul de intrare şi fişa de înscriere sunt personalizate printr-un cod alfanumeric unic 

cere reprezintă elementul de identificare al utilizatorului în relaţia cu biblioteca, în toate 
secţiile şi filialele acesteia. Acesta este inscripţionat pe permis sub formă de cod de bare 
destinat sistemului de împrumut informatizat. 

8. La înscrierea utilizatorilor vor fi solicitate numai acele date referitore la persoană care 
sunt strict necesare, cu păstrarea confidenţialităţii acestora. 

9. Permisul de intrare este unic şi este valabil în toate secţiile şi filialele bibliotecii cu 
excepţia reglementarilor de la alineatul 2. 

10. În cazul pierderii sau deteriorarii permisului, utilizatorii sunt obligaţi sa reclame aceasta în 
cel mai scurt timp şi pot solicita eliberarea unui dulplicat, cu achitarea taxei corespunzătoare. 

11. Utilizatorii răspund de prejudiciile generate de utilizarea abuzivă a permisului şi/sau 
nereclamarea pierderii acestuia. 

 
Obligaţiile utilizatorilor  

1. Să ia cunoştinţă la semnarea contractului de utilizare despre relaţia bibliotecii cu utilizatorii, 
privind programul de funcţionare, accesul la colecţiile bibliotecii,  
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2. Să verifice starea documentelor împrumutate pentru consultare pe loc sau la domiciliu, să nu 
le deterioreze şi să semnaleze eventualele deteriorări existente la primirea acestora  

3. Să respecte termenele de restituire la împrumutul şi respectiv prelungirea împrumutului 
acestor documente 

4. Să păstreze liniştea ordinea în bibliotecă şi regulamentul de ordine interioară. 
 
Categoriile şi numărul maxim de documente ce pot fi împrumutate pentru consultare la domiciliu  
 Documentele care pot fi împrumutate utilizatorilor pentru consultare la domiciliu sunt cele 
care fac parte din colecţiile de documente cu statut de bunuri culturale comune destinate 
împrumutului la domiciliu, localizate în secţiile destinate împrumutilui şi la filiale. 

Numarul maxim de documentele care pot fi împrumutate utilizatorilor pentru consultare la 
domiciliu este de 4. 

În situaţii speciale, cu aprobarea scrisă a conducerii bibliotecii,   
Termenele de împrumut şi de prelungire 

Termenul de împrumut la domiciliu este de 25 de zile lucrătoare, şi se comunică 
utilizatorului la efectuarea împrumutului 

Termenul de împrumut poate fi prelungit, în anumite situaţii cu încă 15 zile lucrătoare. 
Fac excepţie de la prelungirea termenului de împrumut urmatoarele situaţii : 

� Documentele nerestituite la termenul stabilit 
� Documentele rezervate de alti utilizatori în vederea împrumutului 

 
SANCŢIUNI CARE SE APLICA UTILIZATORILOR ÎN BAZA LEGII BIBLIOTECILOR NR. 334/2002 CU 

MODIFICARILE ULTERIOARE ŞI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 

BIBLIOTECII JUDEŢENE “GH. ASACHI” PENTRU NERESPECTAREA OBLIGATIILOR CE LE REVIN PRIN 
CONTRACTUL DE UTILIZARE 

Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se 
sancţionează cu plata unei sume aplicate gradual, până la 50% din valoarea de inventar, actualizată 
cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi. 

 Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se 
sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar 
a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă 
echivalentă cu de până la 5 ori faţă de preţul astfel calculat.1 

1. Sanctiunile pentru nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de 
către utilizatori se stabilesc gradual pana la  50% din valoarea de inventar actualizata cu aplicarea 
coeficientului de inflatie la zi astfel: 

 

• 1% / zi  din valoarea de inventar actualizata cu aplicarea coeficientului de inflatie la zi pentru 
fiecare document nerestituit în primele 50 de zile, 

• prima atenţionare, care se va emite în 15 zile de la termenul de restituirea documentelor. 

• a doua atenţionare, care se va emite în 30 de zile de la termenul de restituirea documentelor. 

• 50% din valoarea de inventar actualizata cu aplicarea coeficientului de inflatie la zi pentru 
fiecare document nerestituit, din a 51-a până în a 60-a zi de la termenul de restituirea documentelor. 

Începand cu a 61-a zi de la termenul de restituire, documentele de bibliotecă se consideră pierdute, 
întocmindu-se în acest sens un proces verbal de constatare, şi se demarează procedura de recuperare 
fizică sau de plata unei sume echivalente, prevăzută la punctul 3. 

 
 
 
 

                                                 
1 Conform art. 6 din Legea 334/2002 (Legea bibliotecilor) 
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2. Recuperarea documentelor deteriorate, distruse sau pierdute de utilizatori 
   

• În cazul documentelor uzuale, bunuri culturale comune, se recuperează un exemplar identic cu 
cel pierdut sau distrus ori o ediţie nouă a aceluiaşi document sau se achită valoarea de inventar a 
documentului, 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 conform precizarilor de mai jos. 

• În cazul documentelor bunuri culturale comune, din care biblioteca deţine un singur exemplar, 
recuperarea se face ca şi pentru documentele uzuale, dar sumele vor fi calculate, după caz, la tarif 
maxim. 

• Documentele rare (cărţi de patrimoniu, ediţii bibliofile, ediţii princeps, cărţi cu autograf, 
manuscrise de orice fel, hărţi, stampe, cărţi poştale) se recuperează fizic, iar în cazul în care acest 
lucru nu este posibil, se recuperează valoric, la preţul pieţei, plus o sumă de minimum 10% din cost, 
pe baza hotărârii Comisiei Naţionale a Bibliotecilor. 

• Pentru documentele deteriorate prin subliniere, sustragere de pagini sau sub orice altă formă, 
utilizatorii vor suporta cheltuielile de recondiţionare şi de reintegrare în circuitul bibliotecii a 
documentelor respective. 

• In cazul documentelor intrate ca donatii calculul valorii de inventar actualizata se realizează prin 
aplicarea coeficientului de inflatie la zi relativ la anul intrarii cartii în biblioteca (conform RMF) 

 
CALCULUL VALORIC AL DOCUMENTELOR DISTRUSE, PIERDUTE ORI GĂSITE LIPSĂ LA INVENTAR                                   
 
    Având în vedere datele Institutului Naţional de Statistică, care prevede indicii preţurilor de 

consum, precum şi formulele de actualizare a preţurilor, pentru anul 2009 valoarea documentelor 
pierdute, distruse ori găsite lipsă la inventar se calculează după cum urmează:                                           

 
     Valoarea de inventar a documentului  x  indicele preţ de  consum 
   --------------------------------------------------------------------------------         
                                                100                             
 
Valoarea de inventar = preţul documentului înregistrat în Registrul inventar   
Indicele preţurilor de consum raportat la anul 2008 - reprezintă produsul indicilor din anul de 

apariţie a documentului sau anul în care a fost înregistrat documentul în RI (dacă a fost achiziţionat 
după anul de operaţie) până la anul de referinţă, 2005. Aceşti indici se găsesc în tabelul alăturat. 2 

  
 

TABEL CU INDICII PREŢURILOR DE CONSUM  RAPORTAŢI 
LA ANUL 2009 (https://statistici.insse.ro/ipc/?lang=ro) 

1971 475894.8 1990 319204.5 

1972 473057.5 1991 303714.4 

1973 473057.5 1992 112404.2 

1974 469768.4 1993 36212.7 

1975 464657.6 1994 10169.7 

1976 463729.9 1995 4296.3 

1977 460963.7 1996 3246.9 

1978 458214.4 1997 2339.7 

1979 450998.8 1998 918.1 

1980 442155.6 1999 577.1 

1981 433061.7 2000 395.8 

                                                 
2 Aceşti indici se actualizează anual conform datelor Institutului Naţional de Statistică 
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1982 420040.3 2001 271.7 

1983 356570.2 2002 202.0 

1984 342527.0 2003 164.9 

1985 338800.6 2004 143.0 

1986 336111.5 2005 130.8 

1987 332783.8 2006 120.5 

1988 329815.2 2007 113.1 

1989 322715.3 2008 107.9 

 
Exemple: 
 
1) o carte în anul 1975, apărută în colecţia BPT, cu valoare de inventar de 5 lei, va costa după cum 

urmează:                                    
                                                   
 5 lei x 464657.6 
--------------------- = 23,232,88 lei (2,32 RON)                 
         100                                       
 
2) un CD-ROM din anul 2001, cu valoare de inventar 
de 800 lei va costa după cum urmează:        
                                                
  800 lei x 225,5                              
---------------------- = 217360 lei (21,73 RON)               
           100                                      
La valoarea astfel obţinută prin actualizarea indicelui de inflaţie se adaugă o penalizare  egală cu de 

1 - 5 ori preţul adus la zi       
    
Exemplu: un CD-ROM actualizat costă 21,73 RON.    
                La acest preţ se adaugă 21,73 RON x (1...5) 
 
       Mărimea penalizării va avea în vedere:  
- valoarea informaţională a documentului;  
- numărul de exemplare existente în stoc;  
- vechimea documentului;  
- uzura fizică şi uzura morală;  
- gradul de repetare a infracţiunii, caracterul intenţional manifestat de cel care a pierdut ori a 

deteriorat documentul, precum şi alte aspecte socotite relevante în aprecierea recuperării de către 
conducerea fiecărei biblioteci, cu condiţia ca   utilizatorului să-i fie aduse la cunoştinţă în prealabil, 
prin regulamentul de funcţionare a  instituţiei, cele menţionate mai sus. 

 
C O N D U C E R E A 

 


