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Capitolul
DISPOZITII GENERALE
1. Biblioteca UniversitAtii din Craiova este o structurA cultural stiintifica, de
drept public, fArA personalitate juridica functionand ca unitate aferentA UniversitAtii.
Conducerea Universitatii asigura, potrivit normelor in vigoare, baza materiala necesara
activitatii de bibliotecA.
2. Biblioteca UniversitAtii din Craiova este o bibliotecA universitarA cu profil
enciclopedic care participA la procesul de instruire, formare si educare, precum i la
activitati de cercetare, deservind prioritar studentii, cadrele didactice i cercetAtorii din
universitate.
3. in calitate de institutie cu scop instructiv-educativ, Biblioteca Universitatii din
Craiova colectioneazd cArti, periodice si colectii speciale, organizeazA, prelucreazA,
conserva si comunicA colectiile de carte, documente specifice si bare de date, pentru a
facilita utilizarea acestora in procesul de informare, cercetare si educatie a studentilor,
masteranzilor, cadrelor didactice, cercetAtorilor si doctoranzilor universitAtii.
4. Ca biblioteca a unei institutii de InvAtAmant superior de stat, Biblioteca
Universitatii din Craiova este subordonatd Consiliul de Administratie al Universitatii si
este finantata din bugetul universitAtii (art. 18b, Legea bibliotecilor nr. 334/ 31mai
2002).

Capitolul II
MISIUNE
L Biblioteca Universitatii din Craiova este parte integrantA a sistemului national
de InvatAmant superior si participA la procesul de instruire, formare i educatie, precum
si la activitatea de cercetare stiintificA din Universitate.
2. Biblioteca Indeplineste sarcini In cadrul sistemului integrat al bibliotecilor din
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Romania si participa la realizarea Catalogului national partajat si a bibliotecii virtuale
romanesti.
3. Biblioteca poate realiza consortii pentru achizitia partajata a surselor
infodocumentare, pentru crearea si utilizarea in comun a catalogului colectiv virtual al
colectiilor proprii.
Biblioteca Universitatii din Craiova poate constitui singura sau Impreuna cu alte
institutii, Cu acordul Senatului Universitatii, centre de informare si documentare in
unul sau mai multe dornenii de cunoastere, cu functii zonale sau nationale, consortii,
baze comune de date, organisme de coordonare biblioteconomica interuniversitara etc.
4. Biblioteca dezvolta colectii enciclopedice i / sau specializate de publicatii Cu
caracter stiintific, pe toate categoriile de suporturi documentare, In acord Cu
programele de Invatarnant, de cercetare si de cultura.
5. Colectiile Bibliotecii sunt accesibile studentilor, masteranzilor, doctoranzilor,
cadrelor didactice i altor specialisti din spatiul universitar. in limita posibilitatilor,
colectiile pot fi consultate si de catre alti specialisti din afara Universitatii.
6. Conducerea Universitatii asigura, potrivit normelor in vigoare, baza materiala
necesara pentru buna desfasurare a activitatii bibliotecii.
7. Obiectivele strategice ale Bibliotecii Universitatii din Craiova sunt:
• dezvoltarea continua a patrimoniului care sA satisfaca cat mai eficient
cerintele util izatoril or;
• Imbunatatirea infrastructurii existente, marirea spatiilor de depozitare si
cresterea spatiilor puse la dispozitia cititorilor si dotarea lor corespuntatoare;
• ridicarea continua a cunostintelor profesionale ale personalului;
• imbunatatirea managementului si marketingului de biblioteca;
• imbunatatirea I diversificarea serviciilor oferite de biblioteck
• Imbunatatirea relatiei cu utilizatorii prin organizarea de manifestari
educative, culturale si stiintifice specifice;
• extinderea colaborarii cu bibliotecile din tara si din strainatate pentru
realizarea de imprumuturi i schimburi de documente.

Capitolul III
PATRIMONIU
1. Patrimoniul documentar include: chili, publicatii seriale, documente
electronice i alte categorii de documente, indiferent de suportul material.
2. Colectiile bibliotecii se constituie si se dezvolta prin achizitii, schimb
interbibliotecar national si international, transfer si donatii.
3. Evidenta, prelucrarea, conservarea si eliminarea documentelor se fac conform
Legii nr. 15/1994, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, H. G.
m.105/2007,1-1. G. nr. 2139/2004, H. G. nr. 909/1997, cu modificarile i completarile
ulterioare, H. G. nr. 1553/2003 cu modificarile i complearile ulterioare, a Legii
bibliotecilor nr. 334/2002, art. 40, pct.1-10, republicata in M.O. nr. 132, din 11
februarie 2005 cu modificarile i completarile ulterioare.
4. Dotarile se asigura prin finantare de care autoritatile tutelare.
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Capitolul IV
STRUCTURA ORGANIZATORICA
1. Organigrama Bibliotecii UniversitAtii din Craiova este aprobata de Senatul
Universitatii, la propunerea conducerii Bibliotecii, elaboratA in functie de
complexitatea, misiunea i functiile acesteia.
2. Organigrama cuprinde, dupd caz, serviciile, compartimentele care
functioneaza in cadrul acesteia, precum i fluxurile generale ale activitAtii i numarul
de posturi aferente.
3. Biblioteca Universiatii din Craiova este organizata in urmatoarele servicii:
• Serviciul Dezvoltarea si Evidenta Colectiilor
• Serviciul Catalogarea, Clasificarea si Indexarea Colectiilor
• Serviciul Comunicarea Documentelor
• Serviciul Informatizarea si Diseminarea Informatiei
• Servicitd Periodice
4. Conform prevederilor legale, in cadrul Bibliotecii functioneaza Consiliul
$tiintific al Bibliotecii, Cu rol consultativ, format din caw un reprezentant al fiecArei
facultati, prorectorul coordonator cu activitAti de cercetare, directorul, *efii de servicii
un reprezentant al studentilor din Senatul Universitatii.
5. Consiliul se intrune*te de cate on este nevoie. Consiliul Bibliotecii reprezinta
organismul prin care se eficientizeaza activitatea bibliotecii.
6. Desemnarea membrilor Consiliului se face la propunerea Consiliilor
facultatilor jar validarea acestora revine Senatului.
7. Atributiile Consiliului $tiintific al Bibliotecii:
• contribuie la participarea activa a facultatilor in intocmirea i realizarea
planului strategic de dezvoltare al bibliotecii
• analizeaza valorificarea informatiei: continutul i tipul informatiei cautate de
utilizatori din punct de vedere calitativ i cantitativ in scopul stabilirii tipurilor de
servicii §i produse adaptate nevoilor reale ale utilizatorilor
• informeaza facultatile asupra serviciilor oferite de biblioteca i transmite
bibliotecii cerintele actualizate ale facultatilor
• analizeaza activitatea bibliotecii, calitatea serviciilor, gradul de adaptare la
cerintele utilizatorilor i face propuneri pentru imbunatAtirea, eficientizarea serviciilor
oferite de biblioteca
• sustine promovarea calitatii in toate serviciile Bibliotecii
• analizeaza motivatia §i atitudinea utilizatorilor: ilea date privind nevoile
informationale ale utilizatorilor, date despre modul in care utilizatorii percep serviciile
oferite de biblioteca
• analizeaza respectarea legalitatii in pastrarea i c,onservarea patrimoniului
8. Biblioteca este oganizata ca o structura complexa cu unitAti filiale specializate
conform profilului facultatilor universitAtii.
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Capitolul V
CONDUCEREA 51 PERSONALUL
1. Conducerea Bibliotecii Universitatii este asigurata de un director, potrivit
prevederilor legale. Directorul Bibliotecii raspunde de organizarea i functionarea
Bibliotecii, pe baza organigramei, statului de functii si regulamentului de organizare
functionare a UniversitAtii, elaborate in conditiile legii i aprobate de Care Senatul
Universitatii.
2. Directorul este numit i eliberat din functie de rectorul Universitatii in
conditiile art. 57, alin. 3 din Legea 334/2002.
3. Directorul bibliotecii parficipa ca invitat la sedintele Senatului si ale
Consiliului de Administratie al UniversitAtii din Craiova.
4. Conducerea serviciilor din bibliotecA este asigurata de sefii de serviciu.
5. Personalul bibliotecii se compune din personal de specialitate, personal
administrativ si personal de intretinere. Personalul de specialitate al bibliotecii este
format din: bibliotecari, bibliografi, ingineri de sistem, informaticieni, operatori i alte
posturi de profit.
6. Personalul de specialitate din reteaua de biblioteci a Ministerului Educatiei
Nationale are statut de personal didactic auxiliar.
7. Numirea si promovarea personalului bibliotecii se face cu respectarea
normelor in vigoare (art. 45 (2) din Legea 334/2002).

Capitolul VI
ATRIBUTH, ACTIVITATI SI COMPETENTE
1. Biblioteca Universitatii din Craiova are urmAtoarele atributii i competente:
• asigurA informarea documentara pentru procesul de invatAmant, activitatea de
cercetare tunttfica, perfectionarea cadrelor;
• initiaza, intretine i dezvolta relatii cu biblioteci, edituri, organizatii,
personalitAti stiintifice din lard si strainatate, in scopul intensificarii circulatiei
informatiei documentare;
• organizeaza schimburi de experientA, sesiuni, simpozioane i workshop-uri pe
teme de informare documentara pentru asigurarea vizibilitAtii institutiei;
• organizeaza actiuni de promovare a evenimentelor culturale t actiuni de
extindere a competentelor extra-curriculare ale utilizatorilor in vederea exploatArii
eficiente a resurselor informationale;
• organizeaza, indrumA si controleaza bibliotecile filiale.
2. Pentru indeplinirea atributiilor, biblioteca universitarA desfasoarl urmAtoarele
activitati:
• dezvoltarea colectiilor;
• evidenta i organizarea colectiilor;
• catalogarea i indexarea colectiilor;
• comunicarea colectiilor,
• metoclologie i perfectionare profesionalA;
• activitatea de cooperare in retele;
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• alte activitati impuse de functiile si obiectivele specifice.
3. Biblioteca UniversitAtii din Craiova oferA servicii de lecturA in 011ie de
lecturA cu acces direct la raft, servicii de imprumut de documente la domiciliu, servicii
de irnprumut de documente, intern si international, servicii de referinte
servicii de informare bibliografick acces la baze de date, romfinesti si straine, servicii
de orientare si indrumare a utilizatorilor in vederea perfectionArii tehnicilor de muncA
intelectualA.
4. Activitatea in fiecare serviciu i atributiile sefului de serviciu se desfAsoarA
conform procedurilor reglementate, care fac parte din prezentul regularnent.

Capitolul VII
DREPTUR1LE SI OBLIGATIILE UTILIZATORILOR
1. in Biblioteca Universitatii din Craiova au acces urmAtoarele categorii de
cititori:
• studenti, masteranzi i doctoranzi ai UniversitAtii din Craiova
• cadre didactice ale universitAtii
• alte categorii ea: angajati at UniversitAtii din Craiova, studenti, elevi si cadre
didactice ale altor institutii de invAtamant, cercetAtori, doctoranzi, licentiati din toate
domeniile de activitate
In Biblioteca Germana (colaboare cu Institutul Goethe Bucuresti) are acces
once persoanA interesata de Iiimba i cultura germanA indiferent de varstA si profesie.
2. Accesul in Biblioteca UniversitAtii din Craiova se face pe baza unui permis de
bibliotecA sub formA de card electronic, valabil pentru toate punctele de imprumut.
Cardul electronic se elibereazA pentru perioade de:
- 3-4 ani in cazul studentilor cu licentA;
- 1-2 ani pentru masteranzi;
- 3 ani pentru doctoranzi;
- 'Ana la intocmirea fisei de lichidare pentru cadrele didactice i angajatii
universitAtii;
- pentru 1 an calendaristic pentru utilizatori externi;
- pentru 1-6 luni pentru cititori ocazionali.
Pentru eliberarea permisului de biblioteca sunt necesare urmAtoarele:
Pentru studenti, masteranzi si doctoranzi cu frecventA
• carte de identitate
• carnet de student vizat pe anul universitar in curs
• pile cu timbru postal pentru scrisoare recomandatA
Pentru cadrele didactice ale UnivesitAtii din Craiova
• buletin de identitate
• legitimatia de serviciu vizatA pe anul curent
• chitanta cu taxa de inscriere de 20 lei RON
Pentru celelalte categorii de cititori
• buletinul de identitate
• chitanta cu taxa de inscriere de 30 lei RON (pensionarii nu plAtesc aceastA
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taxa)
La eliberarea permisului de bibliotecA cititorul este obligat sa ia cunostinta de
reglementkile privind utilizarea bibliotecii si sä semneze o declaratie-angajament prin
care se obligasa respecte regulamentul bibliotecii. Utilizatorul este informat asupra
serviciilor oferite de bibliotecA, modul de documentare, drepturile, obligatiile
sanctiunile cuprinse in Regulamentul Bibliotecii.
Permisul de biblioteca este personal si netransmisibil. Pierderea sau deteriorarea
permisului de bibliotecA trebuie anuntatA imediat pentru a fi declarat nul printr-o
declaratie pe propria raspundere. In caz contrar, utilizatorul raspunde de eventualele
pagube aduse bibliotecii grin folosirea permisului de catre o altA persoana.
In cazul pierderii sau deteriorkii cardului electronic titularul poate solicita
emiterea unui duplicat, pe baza actelor necesare unei eliberki de permis si a unei sume
de 5 lei, 'Marne la casieria UniversitAtii.
Biblioteca Ii rezervA dreptul de a retine permisul utilizatorilor care nu respecta
prezentul Regulament.
3. imprumutul la salile de lectura cu acces liber la raft se supune regulilor de
comportament civilizat specific oricArei institutii academice si unor reglementAri
specifice salilor de le,ctura:
• cititorii nu vor modifica configuratia calculatoarelor, nu le vor porni, opri sau
reseta; vor anunta once anomalie aparuta in functionare.
• lasarea la intrare a hainelor de strada si a gentilor (in Wile de lecturA cu acces
liber la raft)
• la intrarea in sala de lectura cititorii sunt obligati sA-si inchida telefoanele
mobile
• utilizatorii au obligatia sä depunA ultima solicit= pentru publicatiile din
depozite cu cel putin 15 de minute inainte de terminarea programului
• la primirea publicatiilor, utilizatorul trebuie sA verifice starea lor fizica si sa
semnaleze bibliotecarului eventualele deteriorki (pagini rupte, pagini lipsA, sublinieri)
• pastrarea publicatiilor primite spre consultare in stare buna fkA a le deteriora,
a face insernnari sau sublinieri
• la pArasirea salii utilizatorii au obligatia sA predea bibliotecarului publicatiile
consultate
• este interzisa scoaterea in afara bibliotecii de care utilizatori, a documentelor
inrnanate spre consultare in salile de lectura
• este interzisa introducerea in salile de lectura a cartilor personale sau
imprumutate de la alte biblioteci sau filiale fara anuntarea bibliotecarului de la sala de
lectura.
4. Consultarea bazelor de date la care biblioteca ofera acces si a
CD-ROM-urilor
• Consultarea bazelor de date la care biblioteca oferA acces si a
CD-ROM-urilor precum si a informatiilor disponibile prin Internet se face in salile
multimedia sau in punctele special amenajate pentru inforrnarea utilizatorilor.
Consultarea se poate realiza si din puncte de acces exerioare bibliotecii in conformitate
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cu regulile stabilite de conducerea universitAtii.
• Utilizatorii au obligatia sã nu acceseze site-uri Internet cu caracter
necorespunzator mediului academic, de divertisment, Cu subiecte cc nu fac obiectul
informari i §tiintifice.
5. imprumutul de publicatii la domiciliu se face conform urmAtoarelor
reglementari:
• Numarul de titluri imprumutate simultan este de maxim trei volume
• Termenul de restituire a publicatiilor poate fi de maxim 30 de zile
calendaristice dar este stabilit de fiecare biblioteck in functie de numarul de exemplare
dintr-un titlu i de gradul de solicitare a titlului respectiv in acea perioadA. La
propunerea bibliotecarului documentele foarte solicitate pot trece temporar in regim de
consultare nurnai in Wile de lectura
• Termenul de restituire a publicatiflor poate fi prelungit numai dacA nu au fost
solicitate de alti utilizatori
• In cazuri speciale de inventare §i control, la cererea bibliotecii, utilizatorul
poate fi solicitat sa restituie once publicatie imprumutatA inaintea termenului de
restituire stabilit initial de bibliotecar
• Sunt exceptate de la Irnprumut documente care fac parte din colectii speciale
bibliofile, materiale cartografice,
(manuscrise, incunabule, publicatii vechi
fotografii, inregistrari audio-video), lucrari de referinte, publicatii seriale, publicatii
obtinute prin imprumut interbibliotecar, publicatii aflate in Wile de lecturA
• Utilizatorii au obligatia sã verifice la primire starea publicatiilor §i sã
semnalez,e eventualele deficiente §i O. le pAstreze in conditii optime, farA sA le producA
alte deteriorari
• Este interzis extragerea fi§elor din cataloagele traditioanale sau deteriorarea
lor prin Insemnari sau manipulate neadecvata
• Utilizatorii pot beneficia §i de imprumutul interbibliotecar conform taxelor
aprobate de Senat. Taxele de po§ta pentni efectuarea imprumutului interbibliotecar
stint achitate tot de utilizatorii solicitanti. Biblioteca suportA taxele po§tale in cazul
solicitArilor de imprumut interbibliotecar de la alte biblioteci.
• Publicatiile venite prin imprumut interbibliotecar se consultA exclusiv la sala
de lectura.
• Comportamentul cititorilor trebuie sa fie conform cu normele disciplinare
impuse in once biblioteck

6. Multiplicarea documentelor de biblioteca
• Fotocopierea este permisa numai cu respectarea prevederilor Legii nr. 8 din
14 martie 1996 privind dreptul de autor §i drepturile conexe §i este realizata numai de
bibliotecar, find supusA taxelor aprobate de Senat
• in vederea protejarii colectiilor bibliotecii, sunt excluse de la fotocopiere
documentele care se deterioreazA prin aceastA operatie ca: publicatii cu legAturi fragile,
manuscrise, ex-libris-uri; albume, atlase, harti, etc.

7

7. Asistenta infodocumentara pentru utilizatorii bibliotecii
Utilizatorii bibliotecii beneficiaza de asistenta infodocumentara din partea
personalului si de asistenta formativa prin cursuri de instruire a utilizatorilor, care au
loc la inceputul fiecarni an universitar, cu colaborarea cadrelor didactice in ceea ce
priveste programul de desfasurare a cursurilor. Asistenta infodocumentarA cuprinde
indrumari privitoare la utilizarea cataloagelor traditionale si online, la accesul
navigarea pe Internet, la consultarea bazelor de date puse la dispozitie de biblioteca,
furnizarea de raspunsuri la intrebari referitoare la cautarea informatiei - pe loc sau la
distanta, prin telefon sau e-mail, realizarea de bibliografii la cerere, cercetarea
documentara in colectii si baze de date, interne i externe, executarea de produse
infodocumentare (bibliografii adnotate, sinteze, abstracte etc).
8. Reglementari generale privind accesul utilizatorilor
• respectarea personalului bibliotecii printr-un comportament i limbaj adecvat
mediului universitar
• respectarea iinitiisi a curateniei, nu se vor consuma alimente sau Whirl •
• utilizarea civilizata a mobilierului, calculatoarelor si a celorlalte bunuri
• biblioteca se Wig sA asigure confidentialitatea datelor personale ale
utilizatorilor i A. nu le foloseasca decat in sensul prevederilor prezentului Regulament
• biblioteca nu ii asuma raspunderea pentru obiectele de valoare pierdute sau
deteriorate in spatiile bibliotecii
9. Programul de functionare al filialelor bibliotecii
Programul zilnic de functionare este stabilit de care conducerea bibliotecii
conform nevoilor de studiu ale utilizatorilor dupa consultarea structurilor
organizatorice superioare. Toate programele sunt afisate la intrarea in biblioteca i pe
site-ul Bibliotecii Universitatii din Craiova (http://biblio.central.ucv.ro ).
10. Sanctiuni
Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sanctioneaza dupa cum
urmeaza:
(1) prin avertisment verbal:
• conversatia Cu voce tare
• dormitul in salile de lectura
• fumatul in locuri neperrnise
• consurnul alimentelor si bauturilor alcolice in incinta
• utilizarea telefonului mobil
• accesarea site-urilor Internet in alt scop decat in cel stabilit de conducerea
bibl iotecii
• conduita necorespunzatoare fala de personalul bibliotecii sau fa ta de ceilalti
utilizatori
• nerespectarea iinitii, ordinii i curateniei in biblioteca
• scoaterea publicatiilor din sala de lectura indiferent de durata, frA avizul
bibli otecarului
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(3) Prin anularea calitatii de utilizator al bibliotecii pentru:
• folosirea permisului de care alte persoane se sanctioneaza cu anularea
calitatii de utilizator al bibliotecii pentru ambele persoane implicate
• sustragerea documentelor din biblioteck caz in care vor fi anuntate §i
organele de Politie; pagubele materiale aduse patrimoniului bibliotecii se recupereaza
potrivit prevederilor legale in vigoare
• deteriorarea documentelor imprumutate prin notare/subliniere pe text,
extragere de pagini, manevrare necorespunzatoare etc.
(4) Se acorda penalizari in umfatoarele situatii:
• nerestituirea la termen a documentelor imprumutate de utilizatori se
sanctioneaza cu plata unei sume aplicatA gradual conform taxelor aprobate de Senat
• pierderea sau distrugerea documentelor se sanctioneazA prin recuperarea
fizica a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor,
actualizatA cu aplicarea coeficientului de inflatie la zi, la care se adauga o suma
echivalenta cu de 1-5 on fat a de pretul astfel calculat (in conformitate cu prevederile
Legii bibliotecilor nr. 334/2002, modificatA prin Legea 593/2004 §i Ordinul nr. 4626
din 21 iulie 2005 privind Metodologia de recuperare a documentelor pierdute, distruse
on deteriorate); se va suspenda dreptul de acces al utilizatorului *IA la recuperarea
prejudiciului.

Capitolul VIII
RESURSE FINANCIARE
• 1. Biblioteca Universitatii din Craiova este finantata din bugetul Universitatii.
2. Sursele de finantare a Bibliotecii Universitatii din Craiova sunt alcatuite din
finantare de baza §i din finantare complementark conform ordonantei 84/25.08.1998.
3. Finantarea complementarA a Bibliotecii Universitatii din Craiova se constituie
din venituri proprii provenite din servicii cu tarife i penalitAti stabilite de conducerea
bibliotecii, taxa anualA pentru utilizatori, conform legislatiei in vigoare i aprobate de
Senatul Univesitatii.
4. Biblioteca are dreptul de a incasa taxe pentru unele servicii oferite. AceastA
sursa de venituri constituie o resursa pentru actiunile de modernizare, informatizare
pen tru optimizarea organizarii §i diseminarii informatiei, pentru integrarea
componentei informationale in invatamant §i educatie.
5. Tarifele sunt propuse de catre conducerea Bibliotecii, la inceputul fiecArui an
universitar i sunt aprobate de Senatul UniversitAtii.
6. 0 sursa de finantare pentru Biblioteca o reprezinta programele de cercetare
educatie/granturile europene §i internationale.

Capitolul IX
DISPOZITII FINALE
Prezentul Regulament se aplicA cu respectarea Cartei UniversitAtii, a
Regulamentului de organizare i functionare al Universitatii din Craiova, a
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Regulamentului de organizare a bibliotecilor din invA0Mantu1 superior, elaborat de
Ministerul Invatamantului in anul 1996, in concordanta" cu Legea bibliotecilor nr. 334/
2002, republicata in M.O. nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificarile si completkile
ulterioare; Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
CTOR,
Cl diu DANISOR
,

Senatul UniversitAtii din Craiova a aprobat prezentul Regulament In data de
29.05.2014.
PRE$ED1NTE SENAT,_
Prof. univ. dr. Leonardo-Geo MANESCU

10

ANEXA
Prevederile prezentului Regulament au la bruit urmAtoarele docurnente:
• Ordonanta Guvernului nr. 26/2006
+ Legea nr. 114/2006
+Legea nr. 277/2006
+Legea nr. 156/2009
•:•Legea nr. 344/2009
+ OUG nr. 63/2010
+OUG nr. 12/2011
+Ordonanta Guvernului nr. 4/2012
+ Legea nr. 41/2013
+Legea nr. 334/2002 - Legea bibliotecilor, republicatA in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 132/ 11 februarie 2005
+Legea nr. 111/1995, republicata in Monitorul Oficial al Rornaniei, Partea I, nr.
119/7 februarie 2005, privind constituirea, organizarea i functionarea Depozitului
legal de documente, indiferent de suport
+Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu actualizarile ulterioare
+Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Cu modificarile si completarile
ulterioare
• Legea nr. 205/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 84/1998
privind constituirea Fondului de sustinere a bibliotecilor din InvAtAmant
•:•Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
+ Ordinul nr. 3039/14.01.2004 al Ministrului Educatiei, Cercetdrii si Tineretului
privind aprobarea Normelor de incadrare cu personal de specialitate a bibliotecilor
universitare (Anexa II)
+ Ordinul nr. 5286/12 noiembrie 2004 al Ministerului Educatiei si CercetArii
privind aprobarea Regulamentului pentru imprurnut interbibliotecar
• Hotararea nr. 1546/2003 a Guvernului Romaniei pentru aprobarea Nor melor
de conservare i restaurare a bunuiilor culturale mobile clasate
•' Carta UniversitAtii din Craiova
+Codul de EticA Universitara, Universitatea din Craiova, 2006
+Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
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