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BIBLIOTECA 
 

 

 

REGULAMENTUL 
de funcţionare a Bibliotecii Institutului Teologic Adventist 

 

 

Funcţia esenţială a bibliotecii este de a sprijini procesul de învăţământ şi cercetare 

desfăşurat în cadrul Institutului Teologic Adventist din Cernica - Ilfov. În acest sens, la 

bibliotecă  va exista o preocupare permanentă pentru ca informaţia şi serviciile oferite 

utilizatorilor să fie aliniate la nivelul practicat în bibliotecile cu profil similar. 

 

CAPITOLUL I 

Dezvoltarea colecţiilor 

Art. 1.  Dezvoltarea colecţiilor de cărţi, periodice şi alte documente grafice şi 

audiovizuale, atât româneşti, cât şi străine, se face pe baza unui program de completare 

curentă, retroactivă şi de perspectivă, în funcţie de cerinţele de informare şi documentare 

ale studenţilor şi cadrelor didactice, cercetătorilor şi celorlalţi beneficiari ai bibliotecii. Ea 

se realizează prin: 

a) Achiziţii de la unităţile specializate; 

b) Abonamente; 

c) Donaţii; 

d) Reproducerea de documente prin mijloace proprii; 

e) Schimb intern. 

Art. 2. – (1) Selecţia documentelor în vederea achiziţionării lor de către bibliotecă se 

face în modul următor: 

(2) Cadrele didactice  - în conformitate cu legea depozitului legal – au obligaţia de a 

depune două exemplare cu regim de tratat, monografie, manual sau caiet de lucrări publice. 

De asemenea, cadrele didactice sau asociaţiile de profil vor semnala bibliotecii apariţia 

revistelor de profil editate în România, în vederea abonării la acestea. 

(3) Cărţile şi revistele româneşti de profil vor fi achiziţionate în totalitate (cel puţin 

un exemplar din fiecare), în măsura în care bugetul permite acest lucru şi este cunoscută 

apariţia lor. 

(4) Cărţile şi revistele străine de profil vor fi propuse în scris, spre achiziţionare, de 

către cadrele didactice ale Institutului Teologic Adventist din Cernica - Ilfov, pe discipline 



 

Regulamentul de funcţionare a Bibliotecii ITA - Rev. 2011 Pag. 2 / 6 

de învăţământ. Propunerile vor conţine publicaţii de actualitate în domeniu, cu valoare 

documentară pentru un număr cât mai mare de studenţi, cadre didactice şi cercetători. 

(5) Propunerea şi achiziţionarea acestei categorii se face o dată pe semestru. Listele 

finale vor fi aprobate de către senat, în cadrul valutei alocate pe anul respectiv.  

(6) Aceste publicaţii vor rămâne la sediu. Imediat după înregistrare, publicaţia va 

putea fi împrumutată la disciplina şi catedra respectivă conform regimului de împrumut. 

 

CAPITOLUL II 

Utilizatorii bibliotecii 

Art. 3. Utilizatorii bibliotecii se împart în șapte categorii:  

1. studenţi, studenții din ani terminali, studenți din afara campusului 

2. masteranzi 

3. profesori 

4. angajaţi ai Institutului Teologic Adventist, 

5. locuitori ai campusului Institutului Teologic Adventist 

6. studenți și/sau profesori ce rezervă un birou de studiu individual 

7. utilizatori externi (pastori, administratori, studenți ai altor facultăți) 

Art. 4. Înainte de a putea utiliza biblioteca este necesar un instructaj şi o orientare. 

La începutul fiecărui an, biblioteca va organiza astfel de tururi de orientare. Bibliotecarii 

vor sta la dispoziţia utilizatorilor ori de câte ori va fi nevoie de mai multe informaţii decât 

cele oferite în cadrul instructajului. 

Art. 5. Utilizatorii primesc o legitimație de împrumut cu cod de bare ce corespunde 

contului lor de utilizator, precum și un nume de utilizator și o parolă pentru accesarea 

catalogului electronic. 

 

CAPITOLUL III 

Regimul de împrumut 

Art. 6. În funcţie de regimul de împrumut, documentele bibliotecii se împart în trei 

categorii: 

a) documente care pot fi împrumutate pe termen lung (un semestru sau un an 

universitar): manuale, cursuri şi lucrări practice, pentru uzul studenţilor. Aceste 

lucrări trebuie restituite până la termenul stabilit (începutul semestrului sau al anului 

universitar următor). La solicitarea cadrelor didactice, anumite materiale pot fi 

împrumutate studenţilor pe termen lung (durata unui semestru). 

b) documente care pot fi împrumutate pe termen scurt: cărţi româneşti şi străine (în 

minim dublu exemplar), sau cele cu un regim scăzut de utilizare din fondul de 

consultare în sala de lectură. În funcţie de categoria de utilizatori, regimul de 

împrumut: 

 21 zile, maxim 25 de itemi - cadre didactice (sau pe termen mai lung, la 

solicitarea cadrelor didactice); 

 14 zile, maxim 5 itemi - angajați ai ITA, locuitori ai campus-ului ITA  

 14 zile, maxim 4 itemi – utilizatori externi 
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 14 zile, maxim 10 itemi – utilizatori ce rezervă birou de studiu individual 

 7 zile, 7 itemi - masteranzi  

 5 zile, 5 itemi – studenţi. 

Art. 7. Fiecare utilizator poate consulta statutul împrumuturilor sale verificând 

catalogul bibliotecii în intranet la adresa catalogului folosind fie contul personal, fie cel de 

oaspete (adresa catalogului: http://172.16.14.68:81/fmi/iwp/res/iwp_auth.html). 

Art. 8. În cazul în care cărţile se găsesc într-un singur exemplar sau au regim de 

rezervare, pot fi împrumutate doar pe perioadele de timp în care biblioteca este închisă, 

urmând să fie restituite la reînceperea programului de lucru al bibliotecii. 

Art. 9. Prelungirea termenului de împrumut se poate face doar de două ori, cu 

condiţia ca termenul de restituire (la data la care se cere o prelungire), să nu fie expirat, iar 

în dreptul documentului respectiv să nu existe o altă rezervare făcută între timp de către un 

alt utilizator. În cazul existenţei mai multor exemplare din documentul respectiv, în fondul 

sălii de lectură, termenele de mai sus se pot prelungi în funcţie de gradul de solicitare. 

Art. 10. Zilele de împrumut nu includ sâmbăta. 

Art. 11. Nu se împrumută reviste, materiale de referinţă (cărţi rare, dicţionare, 

enciclopedii, comentarii biblice, istorii ale diferitelor domenii, ghiduri, atlase, anuare 

statistice, indexuri şi baze de date bibliografice, materiale audio şi video cu licenţă). 

 

CAPITOLUL IV 

Rezervarea documentelor 

Art. 12. Dacă publicaţia dorită de un utilizator este împrumutată în momentul 

solicitării ei, există posibilitatea de a face o rezervare. Din momentul restituirii, documentul 

stă la dispoziţia utilizatorului timp de o zi.  

Rezervarea se poate realiza online, precum și personal. 

 

CAPITOLUL V 

Rezervarea birourilor de studiu individual 

Art. 13. Biblioteca pune la dispoziția utilizatorilor 10 birouri de studiu individual 

care pot fi rezervate pe o perioadă de 14 zile, sau mai mult, în funcție de solicitări. Scopul 

este de a permite studenților posibilitatea unui studiu intensiv în bibliotecă și păstrarea 

materialelor de cercetare grupate într-un spațiu cât mai accesibil.  

Art. 14. Solicitările de rezervare se adresează către bibliotecari. Acestea se aprobă 

bibliotecari, nominal. În cazul unei cereri mai mari decât oferta prioritate au masteranzii și 

studenții din anii terminali. Rezervările se evidențiază prin eticheta nominală aplicată pe 

birourile de studiu care sunt numerotate. 

 

CAPITOLUL VI 

Consultarea cărţilor în sala de lectură 

Art. 15. Documentele pot fi consultate în sala de lectură, în secţiunea special 

destinată acestui scop, respectiv la mesele de studiu. Consultarea bibliotecarului va fi de 

ajutor pentru acomodarea cu amplasarea cărţilor şi periodicelor pe domenii. 

 

http://172.16.14.68:81/fmi/iwp/res/iwp_auth.html
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Art. 16. După consultarea cărţilor în sala de lectură, este obligaţia utilizatorului să nu 

reamplaseze cărţile pe raft, ci să le lase la capătul mesei de studiu. Cărţile consultate vor fi 

reamplasate de către angajaţii bibliotecii.  

Pentru diverse informaţii, se poate accesa catalogul bibliotecii 

(http://172.16.14.68:81/fmi/iwp/res/iwp_auth.html), iar în cazul în care aceste informaţii nu 

sunt suficiente, poate fi consultat bibliotecarul, care are datoria de a ajuta utilizatorul să 

găsească publicaţia dorită. 

 

CAPITOLUL VII 

Obligaţiile utilizatorului 

Art. 17. Utilizatorul este obligat: 

 Să protejeze bunurile bibliotecii. 

 Să prezinte la intrarea şi la ieşirea din bibliotecă, cărţile sau materialele 

personale. 

 Să depună, la intrarea în bibliotecă, în locurile indicate: cărţile personale, 

servieta, geanta, mapa, etc. În cazuri speciale utilizatorul poate să ceară 

permisiunea bibliotecarului pentru a introduce în sală publicaţii, cărţi sau alte 

tipuri de materiale scrise, care nu fac parte din fondul bibliotecii. 

 Să nu introducă şi să nu consume în sala de lectură alimente şi băuturi. 

 Să oprească la intrarea în sala de lectură telefonul mobil. 

 Să prezinte, la cererea bibliotecarului,  buletinul  de identitate sau legitimaţia de 

student, pentru verificarea datelor personale. 

 Să nu scoată din sala de lectură publicaţiile primite spre consultare. 

 Să verifice cu atenţie starea publicaţiilor primite, semnalând bibliotecarului 

eventualele deteriorări. În caz contrar, orice deteriorare observată la restituire se 

va atribui respectivului utilizator. 

 Să păstreze publicaţiile împrumutate în bună stare, să nu facă însemnări, 

sublinieri şi să nu producă alte deteriorări. În caz contrar va fi sancţionat. 

 Să respecte termenul de restituire a publicaţiilor împrumutate. Nerespectarea 

acestui termen va fi sancţionată. 

 Să restituie, înainte de expirarea termenului de împrumut, publicaţiile 

împrumutate, la cererea bibliotecarului (în cazul solicitării intense a publicaţilor, 

a verificării gestionare a fondurilor, etc.) 

 Să se comporte civilizat faţă de personalul bibliotecii şi faţă de ceilalţi utilizatori, 

să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă. 

 Copiii sub 12 ani trebuie sa fie însoţiţi şi supravegheaţi de către adulţi. 

 Studenţii străini trebuie sa prezinte la intrarea în bibliotecă actul de identitate sau 

legitimaţia de student, şi să completeze o cerere de utilizare a resurselor 

bibliotecii. 

 Să respecte orarul de funcţionare a sălii de lectură. 

 

 

 



 

Regulamentul de funcţionare a Bibliotecii ITA - Rev. 2011 Pag. 5 / 6 

 

CAPITOLUL VIII 

Sancţiuni 

Art. 18. Nerespectarea termenelor de împrumut atrage după sine amenzi şi alte tipuri 

de sancţiuni, după cum urmează: 

 Nerestituirea la timp a cursurilor şi lucrărilor atrage pierderea dreptului la 

împrumut pentru anul respectiv. 

 Nerestituirea publicaţiilor cu regim de împrumut pe termen scurt atrage 

sancţionarea utilizatorului cu o amendă de 1 RON / zi, pentru fiecare carte 

împrumutată. 

 Nerestituirea cărţilor care sunt împrumutate doar pe perioada cât este închisă 

biblioteca şi care trebuie restituite la redeschiderea programului (8.00 a.m.), se 

sancţionează cu o amendă de 5  RON / carte. 

 Neplata sumelor menţionate atrage după sine retragerea dreptului de împrumut şi 

de utilizare a bibliotecii. 

Art. 19. Pierderea sau deteriorarea documentelor împrumutate de la bibliotecă se 

sancţionează după cum urmează: 

 Se restituie bibliotecii un exemplar din aceeaşi ediţie, în cel mult două săptămâni. 

În situaţia în care utilizatorul nu se poate conforma celor de mai sus, acesta va 

achita bibliotecii  de trei  ori  costul  actualizat  al  publicaţiei  pierdute  sau  

deteriorate, utilizatorul urmând să prezinte bibliotecarului chitanţa de plată. 

Art. 20. Deteriorarea documentelor, abaterile şi întârzierile repetate conduc la 

suspendarea definitivă a dreptului de folosire a bibliotecii. 

 

CAPITOLUL IX 

Orarul bibliotecii 

Art. 21. În timpul anului universitar, între datele de 1 octombrie şi 1 iulie, biblioteca 

va funcţiona după următorul orar: 

Luni, Marți, Joi:     8
00

-13
00

 şi 14
00

-20
00 

Miercuri:   8
00

-12
00

 şi 14
00

-20
00

 

Vineri:           8
00

-12
00 

Duminică:      9
00*

/10
00

-13
00

-16
00*

/17
00 

(* ora de vară/ora de iarnă) 

Art. 22. În timpul vacanţelor, sesiunilor de examene, precum şi în ocaziile speciale, 

programul va fi modificat şi anunţat din timp. Înainte de încheierea programului zilnic al 

bibliotecii, bibliotecarul va face un anunţ în acest sens cu aproximativ 15 minute înainte de 

ora stabilită. Este datoria utilizatorilor să evacueze sala de lectură  până la încheierea 

programului stabilit. 

Art. 23. Nu se va solicita deschiderea bibliotecii în afara programului stabilit. Cheile 

bibliotecii nu se împrumută. 
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CAPITOLUL X 

Servicii de birotică oferite de bibliotecă 

Art. 24. Biblioteca oferă utilizatorilor, contra cost, servicii fotocopiere și imprimare, 

în regim de autoservire, pe baza unui card magnetic p(re)încărcabil. Sunt puse la dispoziția 

utilizatorilor carduri cu o singură reîncărcare dar și reîncărcabile. 

Art. 25. Oferim mai jos un tabel al  valorilor cu care poate fi încărcat un  în vigoare 

pe anul universitar 2011 – 2012. Lista este supusă modificării în funcție de costurile de 

consumabilelor și mentenanței echipamentelor. 

Număr unități/card (copii/card) Cantitate donatie (RON) Reîncărcare 

50 7  

100 10  

150 13  

200 20 17 

350 30 26 

450 35 32 

700 50 46 

900 60 56 

1200 70 66 

2100 95 90 

 

Art. 26. Conform legilor în vigoare, nu se  fotocopiază mai mult de 10% din orice 

carte. Fotocopierea este permisă numai dacă starea fizică a publicaţiilor este bună şi nu se 

încalcă Legea nr. 8 din data de 14 martie 1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 

Dischetele şi alte unităţi de stocare a informaţiei pot fi utilizate numai cu acordul 

bibliotecarului. 

Adresa Bibliotecii 

Institutul Teologic Adventist 

Str. Decebal nr. 11-13, Loc. Cernica 

Jud. Ilfov, Cod 077035 

Tel. 021/3695350 int. 109. 

E-mail: biblioteca@institutadventist.ro 

 

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului din data de 18.01.2012. 

 

 

RECTOR, 

Prof. univ. dr. Ion TOMA 

mailto:biblioteca@institutadventist.ro

