DECLARAŢIE-ANGAJAMENT

Subsemnatul......................................................................................................................................
domiciliat în localitatea....................................................................................................................
strada................................................................., nr. ..........., blocul ................, scara ………….....
etajul .............., apartamentul ............., sectorul/judeţul ...........................
CNP.......................................................................
Cadru didactic / Student la Facultatea ………………………………………………………..............
Funcţia (se completeaza doar de către cadrele didactice) ..................................................................
Licenţă / Masterat, an de studiu .............................
Secţia.......................................................................
Forma de învăţământ: 3+2 sau 4+1 .......................
numărul de telefon...................................................
e-mail ......................................................................
declar că am luat cunoştinţă de Regulamentul Bibliotecii Universităţii din Craiova privind drepturile
şi obligaţiile utilizatorilor şi mă angajez să îl respect.
În calitatea de utilizator mă oblig:
 Să respect orarul de funcţionare a sălilor de lectură, afişat la intrarea în bibliotecã.
 Să nu deteriorez şi să nu transmit permisul sau cardul de acces unei alte persoane. În cazul
înstrăinării acestuia, titularul răspunde de orice daună produsă fondului de publicaţii sau
altor bunuri ale bibliotecii de către persoana care îi utilizează permisul.
 Să depun la garderoba bibliotecii sau în casetele pentru bagaje obiectele personale (cărţi, reviste,
ziare, piese de vestimentaţie, servietă, geantă, mapă etc.)
 Să înmânez bibliotecarului cardul de acces.
 Să protejez publicaţiile pe care le primesc spre consultare, să nu fac însemnări, sublinieri sau să
desprind pagini.
 Să nu scot din sala de lectură, fară acordul bibliotecarului, publicaţiile primite spre consultare.
 Să nu accesez site-uri Internet cu caracter pornografic, ofensator sau defăimător.
 Să am un comportament civilizat şi o ţinută decentă în bibliotecă.
 Să respect liniştea, ordinea şi curaţenia în bibliotecă.
 Să folosesc în mod adecvat mobilierul şi celelalte bunuri ale bibliotecii, fară a le produce
deteriorări.
 Să nu utilizez telefonul mobil în bibliotecă.
 Să nu fumez în incinta bibliotecii şi să nu consum alimente şi băuturi decât în spaţiile. special
amenajate în acest scop.
Abaterile de la Regulamentul Bibliotecii Universităţii din Craiova privind drepturile şi obligaţiille
utilizatorilor se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

SANCŢIUNI

Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancţionează după cum urmează:
 (1) prin avertisment verbal: conversaţia cu voce tare, dormitul în sălile de lectură, folosirea
gumei de mestecat;
 (2) prin suspendare temporară a permisului pentru 30 zile calendaristice pentru:
• fumatul în locuri nepermise, consumul alimentelor şi bàuturilor alcoolice în incinta,
utilizarea telefonului mobil;
• accesarea site-urilor Internet în alt scop decât în cel stabilit de conducerea bibliotecii;
• conduita necorespunzătoare faţă de personalul bibliotecii sau faţă de ceilalţi utilizatori;
• nerespectarea liniştii, ordinii şi curăţeniei în bibliotecă;
 (3) prin anularea calităţii de utilizator al bibliotecii pentru:
• folosirea permisului de către alte persoane se sancţionează cu anularea calităţii de
utilizator al bibliotecii pentru ambele persoane implicate;
• sustragerea documentelor din bibliotecã, caz în care vor fi anunţate şi organele de Poliţie:
pagubele materiale aduse patrimoniului bibliotecii se recuperează potrivit prevederilor legale în
vigoare;
• deteriorarea documentelor împrumutate prin notare/subliniere pe text, extragere de
pagini, manevrare necorespunzãtoare etc.;
• în cazul repetării abaterilor de la aliniatul (2).
 (4) Se acordă penalizări în următoarele situaţii:
• nerestituirea la termen a documentelor împrumutate de către utilizatori se sancţionează cu
plata unei sume aplicatã gradual conform taxelor aprobate de Senat;
• pierderea sau distrugerea documentelor sa 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 1-5 ori faţă
de preţul astfel calculat (în conformitate cu prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002,
modificată prin Legea 593/2004); se va suspenda dreptul de acces al utilizatorului până la
recuperarea prejudiciului.
Consimt liber la prelucrarea datelor cu caracter personal!

Data

Semnătura.............................

