
ANEXA HCL NR.___________/2019

1 REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL
BIBLIOTECII COMUNALE RACIU

1 CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

ART. 1.(1) Biblioteca Comunală Raciu este o bibliotecă cu profil enciclopedic, în slujba comunității lo-
cale, și care permite accesul nelimitat și gratuit la colecțiile și baza de date pe care le deține.

 (2) Biblioteca asigură accesul la documentele necesare informării, educației, petrecerii timpului
liber și dezvoltării personalității utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex,
apartenență politică, religioasă ori etnică. 
ART.2.(1) Biblioteca Comunală Raciu are sediul în comuna Raciu, str. Principală, nr.453, funcționează
în clădirea Anexă a Căminului Cultural Raciu, având suprafaţa de 250 mp, şi administrează/utilizează un
patrimoniu distinct, care face parte din domeniul public local.

 (2) Biblioteca Comunală Raciu este înființată și organizată la nivelul comunei Raciu, în subordi-
nea administrației publice locale și funcţionează potrivit prezentului regulament, aprobat de autoritatea
tutelară și Biblioteca Județeană “I. H. Rădulescu” Dâmbovița.
ART. 3. Biblioteca Comunală Raciu nu are personalitate juridică.
ART. 4. Biblioteca poate fi desființată doar în cazul încetării activității autorităților care au înființat-o
sau finanțat-o și numai în condițiile preluării patrimoniului ei de către o altă bibliotecă publică, cu res-
pectarea legislației în vigoare.
ART. 5. (1) Biblioteca Comunală Raciu este o instituție non-profit, finanțată de la bugetul local, iar fon-
durile de finanțare sunt nominalizate distinct în bugetul propriu al instituției tutelare.

  (2) Biblioteca Comunală Raciu poate fi finanțată și de alte persoane juridice de drept public său
privat, precum și de persoane fizice, prin donații, sponsorizări sau alte surse legale de venituri.
ART. 6. Biblioteca Comunală Raciu poate oferi utilizatorilor persoane juridice sau persoane fizice, în
condițiile legii și cu avizul autorității tutelare, servicii pe bază de tarife.                                          
ART. 7. (1) Biblioteca Comunală Raciu este parte integrantă a subsistemului bibliotecilor publice din
România din care mai fac parte: Biblioteca Metropolitană București; bibliotecile județene; bibliotecile
orășenești; bibliotecile comunale.  

 (2) Biblioteca comunală Raciu este coordonată metodologic de către Biblioteca Județeană “I. H.
Rădulescu” Dâmbovița.
ART. 8. Biblioteca Comunală Raciu este organizată și funcţionează în subordinea Consiliului Local Ra-
ciu, activitatea ei fiind finanțată din bugetul local. 

2 CAPITOLUL II
       ATRIBUȚII ȘI ACTIVITĂŢI SPECIFICE

ART. 9. Biblioteca Comunală Raciu îndeplinește, în funcție de nivelul de organizare, resursele alocate și
cerințele comunității, următoarele atribuții: 

a) constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă și pune, la dispoziția utilizatorilor, 
    colecții enciclopedice de documente;
b) asigură servicii de împrumut a documentelor la domiciliu și de consultare în spații de      
    lectură corespunzătoare, precum și de informare comunitară, documentare, lectură și   
    educație permanentă;
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c) achiziţionează, constituie și dezvoltă baze de date, organizează cataloage în sistem  
    tradiţional și automatizat, formează și îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de 
    informare;
d) desfăşoară sau oferă, la cerere, activităţi de informare bibliografică și de documentare, în 
    sistem tradiţional sau informatizat, elaborează bibliografia locală curentă;
e) facilitează, potrivit resurselor, accesul utilizatorilor și la alte colecţii sau baze de date, prin 
    împrumut interbibliotecar sau servicii de accesare și comunicare la distanţă;
f) iniţiază, organizează sau colaborează la programe și acţiuni de diversificare, 
    modernizare și automatizare a  serviciilor de bibliotecă, de valorificare a colecţiilor de  
    documente și a tradiţiilor culturale, de animaţie culturală și de educaţie permanentă;

ART. 10. Pentru îndeplinirea atribuţiilor și competențelor ce îi revin, Biblioteca Comunală Raciu reali-
zează, în principal, următoarele activităţi:

a) colecţionează documente necesare organizării, în condiţii optime, a activităţii de 
 informare, documentare și lectură la nivelul comunităţii locale, realizând completarea   
 curentă și retrospectiva a colecţiilor prin achiziţii, donaţii, schimb interbibliotecar;

b) realizează evidența globală și individuală a documentelor în sistem tradiţional și  
      automatizat, cu respectarea standardelor bibliografice de constituire a acestora în unităţi de   
      înregistrare;
c) prelucrează bibliografic documentele, în sistem tradiţional și automatizat, cu respectarea  
      normelor  standardizate de catalogare, clasificare și indexare;
d) efectuează operaţiuni de împrumut a documentelor spre studiu, informare și lectură la  
      domiciliu sau în sala de lectură, cu respectarea regimului de circulaţie a documentelor  
      (afişarea într-un mod cât mai vizibil a “Regulamentului utilizatorului de bibliotecă”) și a  
      normelor de evidentă a activităţii zilnice;
e) oferă informaţii bibliografice și întocmeşte, la cererea utilizatorilor, buletine bibliografice,  
      bibliografii tematice;
f) asigură satisfacerea unor interese de studiu și informare prin practicarea, la cerere, a  
      împrumutului interbibliotecar de publicaţii;
g) întreprinde operaţiuni de avizare a restanţierilor, de recuperare fizică sau valorică a  
     documentelor deteriorate sau pierdute de utilizători, în condiţiile legii;
h) elimină periodic, din colecţii, documente uzate moral sau fizic;
i) organizează activităţi de formare și informare a utilizatorilor, prin cultivarea deprinderilor de

muncă intelectuală, prin promovarea colecţiilor (expoziţii permanente de carte, în holul bibli-
otecii, și de materiale documentare (fotocopii) pe diverse teme: omagierea unor personalităţi
naţionale sau universale, sărbătorirea unor zile marcate de anumite evenimente; întocmeşte
pliantul publicitar “Ghid pentru cititori”) precum și prin realizarea unor acţiuni specifice de
animaţie culturală și de comunicare a colecţiilor (programul activităţilor social-culturale, cu
activităţi programate lunar/săptămânal; sărbătorirea bibliotecii sub titulatura “Zilele Bibliote-
cii Comunale Raciu”, activitate anuală ce se va desfășura în luna septembrie.

j) iniţiază proiecte, programe și forme de cooperare între biblioteca și alte asociaţii și  
      organizaţii locale, este  preocupată permanent de dezvoltarea serviciilor de bibliotecă și de
formare continuă a  personalului;

3 CAPITOLUL III
       COLECŢIILE BIBLIOTECII COMUNALE RACIU
A. STRUCTURA. CONSTITUIRE, EVIDENTĂ ȘI CREŞTERE

ART. 11. (1) Colecţiile Bibliotecii Comunale Raciu sunt formate din următoarele categorii de documen-
te: cărţi; publicaţii seriale; documente audio-vizuale (discuri, casete audio, diapozitive, diafilme); 
ART. 15. (1) Colecţiile bibliotecii se constituie și se dezvoltă prin următoarele forme de achiziţie: achi-
ziție, donaţii, sponsorizări.
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   (2) Biblioteca comunală Raciu trebuie să asigure 1-4 exemplare din documentele specifice (că-
rţi) pentru fiecare, prin raportarea la populaţia comunităţii locale pentru care funcţionează biblioteca.
ART. 16. Evidența documentelor din bibliotecă se face atât în sistem tradiţional, cât și automatizat, con-
form normelor în vigoare pentru bibliotecile publice.
ART. 17. (1) Ieșirea sau intrarea documentelor din evidența bibliotecii se face numai pe baza unui act în-
soţitor: factură și specificaţie, proces-verbal de donaţie, proces-verbal de casare, act de imputaţie (soma-
ţie), chitanţa de achitare.

  (2) Pentru documentele primite de bibliotecă fără act însoţitor de provenienţă, este obligatorie
întocmirea unui proces-verbal de intrare, cu borderou în anexa, recepţia cantitativ-valorică făcându-se,
indiferent de modalitatea procurării sau primirii acestora, în maximum 48 de ore; dacă se constată lip-
suri, exemplare deteriorate ori alte neconcordanțe în raport cu actele însoţitoare, se întocmeşte un proces-
verbal ce este înaintat furnizorului/expeditorului, împreună cu documentele deteriorate sau găsite în plus,
pentru remedierea situaţiei constatate.

     (3) Neprimirea publicaţiilor seriale pentru care au fost făcute abonamente trebuie sesizată,
 operativ, agenţilor economici la care acestea au fost contractate; în caz contrar, răspunderea pentru lip-
surile constatate ulterior revine personalului gestionar.
ART. 18. (1) Unitatea de evidența a documentelor din categoria publicaţii este volumul de bibliotecă,
prin care se înţelege fiecare exemplar de publicație-carte, indiferent de numărul de pagini, sau publicație-
serială cu minimum 48 de pagini, ce primeşte un număr de inventar.

    (2) În vederea înregistrării în evidențe și a bunei conservări, publicaţiile seriale (cotidianele),
se constituie în volume de bibliotecă, prin  legarea mai multor numere la un loc, de regulă, lunar, trimes-
trial, semestrial sau anual.

    (3)  Unitatea de evidență a documentelor din categoria non-publicatii, înregistrată pe suport
magnetic ori de altă natură, este constituită de unitatea suport: disc, banda magnetică (casete), microfilm
(diapozitive și diafilme).
ART. 19. (1) Evidenta documentelor din Biblioteca Comunală Raciu se realizează în sistem tradiţional
pe formulare tipizate, astfel:

a) evidența globală – pe Registrul de Mişcare a Fondurilor (R.M.F. – model nou), în care se
înregistrează fiecare stoc de publicaţii sau alte categorii de documente intrate sau  

  ieșite, iar anual se face și calcularea existentului;
b) evidența individuală – pe Registrul de Inventar (R.I.), cu numerotarea de la 1 la 
      infinit, în care se înregistrează fiecare volum de bibliotecă;
c) evidența preliminară pentru publicaţiile seriale – pe fişe tipizate, până la constituirea  
      lor în unităţi de evidentă.

  (2) Documentele audio-vizuale și cele electronice se înregistrează în evidente distincte.
  (3) În actele de evidență globală și 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. 20. (1) Evidența globală și individuală în sistem automatizat se efectuează cu respectarea tuturor
elementelor de structură și identificare prevăzute de R.M.F. și R.I., precum și a necesităţii de transpunere
pe suport tradiţional.
         (2) Modificările intervenite în evidenţă documentelor realizată în sistem automatizat, inclusiv
ieșirile din evidență, sunt operate similar celor din sistem tradiţional.
ART. 21. (1)  Toate documentele intrate în patrimoniul bibliotecii se marchează cu ştampila acesteia,
care se aplică: pe pagina de titlu; pe o pagină din interior, la alegere-dar întotdeauna aceeași; pe ultima
pagină imprimata, la sfârşitul textului; pe filele și anexele cu hărţi, scheme, tabele, ilustraţii și reprodu-
ceri detaşabile și/sau numerotate fără a vicia textul său imaginea.

     (2) Numărul din Registrul de Inventar este și un număr unic de identificare al fiecărui volum
de bibliotecă și se înscrie pe acesta în vecinătatea stampilei, direct.
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ART. 22. (1) Biblioteca comunală Raciu are obligaţia de a-și dezvolta continuu colecţiile de documente,
prin achiziţionare periodică de titluri din producţia editorială curentă, ca și prin completare retrospectivă,
pentru a asigura o rată optimă de înnoire a colecţiilor de 10-25 de ani.

      (2) Rata de înnoire a colecţiilor este reprezentată de raportul dintre totalul documentelor exis-
tente în colecţii și totalul documentelor achiziţionate de bibliotecă.

       (3) Creşterea anuală a colecţiilor bibliotecii va fi de 50 documente specifice la 1000 de locui-
tori, prin raportare la populaţia comunităţii locale.

B. CATALOGAREA, CLASIFICAREA ȘI INDEXAREA DOCUMENTELOR

ART. 23. (1) Accesul utilizatorilor la informaţiile conţinute în documente se poate realiza prin prelucra-
rea curentă a acestora: catalogare, clasificare și indexare în regim tradiţional și automatizat. 

      (2) Fiecare stoc de documente trebuie prelucrat și pus la dispoziţia utilizatorilor în maximum
30 de zile lucrătoare de la intrarea lor în bibliotecă.
ART. 24. Biblioteca  comunală Raciu organizează și dezvoltă un sistem de cataloage, atât în regim tradi-
ţional cât și automatizat alcătuit din:

a) catalog alfabetic, la nume de autori și titluri, care grupează descrierile bibliografice ale  
      documentelor indiferent de conţinutul acestora, în ordine strict alfabetică a numelor  
      autorilor și a titlurilor;
b) catalogul sistematic, în care descrierile documentelor sunt grupate după conţinutul lor,  
      pe domenii de cunoaştere, conform indicilor C.Z.U.

ART. 25. Pentru o corectă și rapidă informare a utilizatorilor, intre sistemul de cataloage al bibliotecii și
colecţiile de documente ale acesteia trebuie să existe o concordanţă deplină.

C. ORGANIZAREA, CONSERVAREA ȘI GESTIONAREA COLECŢIILOR

ART. 26. (1)  Colecţiile de documente cu statut de bunuri culturale comune destinate împrumutului la
domiciliu se păstrează la sediul bibliotecii, ordonate potrivit cotei sistematice-alfabetice (C.Z.U.), în care
documentele se comunică în proporţie de 80% în sistem de acces liber la publicaţii.
ART. 27. (1) Bibliotecarii nu sunt obligaţi să constituie garanţii gestionare, dar răspund material pentru
lipsurile din inventar.

     (2) Bibliotecarii au în gestiune fondul în care este permis accesul liber al utilizatorilor la docu-
mente, astfel  că, ei beneficiază-conform legii-de un coeficient de 0,3% scădere din totalul fondului in-
ventariat, reprezentând pierdere naturală datorată unor cauze care nu puteau fi înlăturate sau unor pagube
provocate din riscul minimal al serviciului.

    (3) În cazuri de forţă majoră, incendii, calamităţi naturale, devalizări și alte situaţii care nu im-
plică o răspundere personală, bibliotecarul responsabil propune, autorităţii locale, scoaterea din evidență
a documentelor distruse.
ART. 28. (1) Documentele din categoria bunuri 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 do-
cumentelor, de către comișia de avizare a propunerilor de casare a primăriei.

      (2) Publicaţiile seriale din categoria documentelor bunuri culturale comune se pot elimina din
colecţiile bibliotecii, dacă nu mai corespund intereselor de informare ale utilizatorilor, după minimum 2
ani de la primirea lor, cu aprobarea autorităţii tutelare.
ART. 29. Colecţiile de documente ale Bibliotecii Comunale Raciu se verifică, prin inventarieri periodi-
ce, astfel:

a) fondul care cuprinde până la 10.000 de documente - o dată la 4 ani;
b) fondul cuprins între 10.001-50.000 de documente - o dată la 6 ani;
c) fondul cuprins între 50.001-100.000 de documente - o dată la 8 ani;
d) fondul cuprins între 100.001-1.000.000 de documente - o dată la 10 ani;
e) peste 1.000.000 de documente - o dată la 15 ani.
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ART. 30. (1) Inventarierea sau verificarea gestiunii de documente, se face-în condiţiile legii-de către o
comisie numită prin dispoziţia scrisă a conducerii autorităţii tutelare.

     (2) În dispoziţie se precizează: componența comisiei, responsabilităţile individuale, termenele
calendaristice pentru desfăşurarea inventarului.

     (3) Responsabilul și membrii comisiei semnează de luare la cunoştinţă și, la încheierea inven-
tarierii, aduc la cunoştinţă în scris, autorităţii care a dispus efectuarea inventarului, rezultatele acţiunii, cu
precizarea următoarelor:

a) actele de gestiune utilizate și situația cantitativă și valorică a fondului inventariat, pe ca-
tegorii de documente,  aşa cum a fost declarată și consemnată la începerea verificării
gestionare;

b) rezultatele verificării: existentul constatat, numeric și valoric a fondului inventariat, pe
categorii de documente, precum și a situaţiei documentelor (nerestituite de utilizatori,
neînregistrate, lipsa ori uzate fizic sau moral), cu consemnarea distinctă a acestora pe
borderouri.

(4) Conducerea autorităţii tutelare stabileşte, în funcţie de rezultatele acţiunii de 
inventariere, modalităţile de finalizare a verificării gestionare și de recuperare a eventualelor lipsuri.
ART. 31. Documentele bunuri culturale comune, lipsă din gestiune, se recuperează fizic-prin înlocuirea
cu documente identice; sau valoric-prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu apli-
carea coeficientului de inflaţie le zi, la care se adăuga o sumă echivalentă cu de 1-5 ori faţă de preţul ast -
fel calculat.
ART. 32. (1) Verificarea integrală a fondului de documente din biblioteca se realizează și prin inventari-
ere de predare/primire, în condiţiile schimbării în totalitate sau în majoritate a membrilor echipei gestio-
nare.

       (2) În condiţiile schimbării parţiale de personal, pentru a evita închiderea bibliotecii, se poate
realiza și integrarea în gestiune, cu consultarea părţilor și stabilirea perioadelor pentru care se calculează
răspunderile gestionare ale fiecărui bibliotecar.
ART. 33. (1) Predarea-primirea gestiunii se efectuează pe baza unei dispoziţii scrise, în condiţiile legii și
a prezentului regulament, prin confruntarea fondului de documente cu registrele de inventar, actele de in-
trare-ieșire în și din gestiune, registrul de mişcare a fondurilor, cu fisele-contract ale utilizatorilor (după
caz) și cu fişele de evidență preliminară a publicaţiilor seriale neconstituite în volume de bibliotecă.

       (2) Procesul-verbal de predare/primire se întocmeşte în trei exemplare (unul pentru partea
care predă, al doilea pentru cea care primeşte, al treilea pentru contabilitatea autorităţii tutelare) cuprin-
zând: specificarea actelor de gestiune utilizate și menţionarea existentului, numeric și valoric, pe catego-
rii de documente, consemnate la începerea verificării gestionare; rezultatele verificării: existentul consta-
tat, numeric și valoric, pe categorii de documente, precum și situaţia documentelor eventual nerestituite,
neînregistrate, lipsa ori uzate fizic sau moral, cu consemnarea distinctă a acestora pe borderouri.

      (3) Conducerea autorităţii tutelare stabileşte modalitățile de finalizare a acţiunii de predare-
primire și de recuperare a eventualelor lipsuri, după avizul Bibliotecii Judeţene “I. H. Rădulescu” Dâm-
bovița.

CAPITOLUL IV
      PERSONALUL ȘI CONDUCEREA BIBLIOTECII COMUNALE RACIU

ART. 34. (1) Personalul Bibliotecii Comunale Raciu se compune din dintr-un singur post de bibliotecar,
neavând personal de întreţinere.

    (2) Statul de funcţii și organigrama Bibliotecii Comunale Raciu se aprobă de către autoritatea
tutelară.
ART. 35. (1) Angajarea și promovarea personalului de specialitate se realizează prin concurs, organizat
de autoritatea tutelară, cu participarea reprezentantului Bibliotecii Judeţene “I. H. Rădulescu” Dâmbovi-
ța, conform legislației în vigoare.
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    (2) Recrutarea personalului se face, cu prioritate, prin selecţia de specialişti cu studii superioa-
re de specialitate.

     (3) Pot fi încadraţi ca bibliotecari și absolvenţi ai altor instituţii de învăţământ superior, de în-
văţământ de scurtă durată sau în cazuri deosebite și cei de liceu, cu condiţia absolvirii ulterioare a unor
cursuri de specialitate (Bazele biblioteconomiei) cu absolvirea examenului care atestă calificarea în me-
seria de bibliotecar.

     (4) Angajarea personalului de întreţinere stabilit prin organigrama bibliotecii se realizează în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ART. 36. Atribuţiile și competentele personalului se stabilesc prin fişa postului, conform organigramei,
programelor de activitate și sarcinilor de serviciu elaborate de către bibliotecarul responsabil, pe baza
prezentului regulament și aprobate de Consiliul Local.
ART. 37. Promovarea, sancţionarea, eliberarea din funcţie și destituirea personalului se realizează de au-
toritatea tutelară, cu avizul Bibliotecii Judeţene “I. H. Rădulescu” Dâmbovița.
ART. 38. (1)  Ordonatorul principal de credite este obligat să asigure formarea profesională iniţială și
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 și continuă a bibliotecarilor din bibliotecile pu-
blice sunt organizate de Centrul pentru Formare, Educaţie Permanentă și Management în Domeniul Cul-
turii din subordinea Ministerului Culturii și Cultelor, cu consultarea asociaţiilor  profeșionale de profil și
cu avizul Ministerului Educaţiei și Cercetării, Ministerului Muncii și Solidarităţii Sociale.
ART. 39. (1) In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, pot fi acordate personalului salari-
zat, cu respectarea prevederilor legale, urmatoarele categorii de sporuri:
    a) pentru conditii periculoase sau vatamatoare, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespun-
zator timpului lucrat la locurile de munca respective;
    b) pentru conditii grele de munca, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului
lucrat la locurile respective de munca.

     (2) Personalul poate beneficia de distincţii și premii în condiţiile legii, oferite de autoritatea
tutelară.
ART. 40. Conducerea bibliotecii este asigurată de către un bibliotecar, care poate avea și funcţia de şef
de birou, în cazul în care activitatea desfăşurată justifică această încadrare, având dreptul la indemnizaţie
de conducere corespunzătoare, potrivit prevederilor legale; evaluarea activităţii bibliotecarului se face de
către autoritatea tutelară și de către Biblioteca Judeţeană “I. H. Rădulescu” Dâmbovița.
ART. 41. În cadrul Bibliotecii Comunale Raciu, funcţionează un Consiliu Ştiinţific, cu rol consultativ în
domeniul dezvoltării colecţiilor, în domeniul cercetării ştiinţifice și al activităţilor culturale format din
următorii membrii: Grădinaru Vasile – Primar, Barbu Georgiana Cateluța – Bibliotecar, Dragomir Ru-
xanda Mădălina – Profesor, Zaharia Alin-Ștefan – Jurist, Dumitru Tatiana Daniela – Referent cultural,
Ghiga Alina-Elena – Consilier Buget-Contabilitate și Isari Ionuț – Director Școala Gimnazială Raciu. 
ART. 42. Angajarea, promovarea, sancţionarea și eliberarea din funcţie a bibliotecarului se realizează în
condiţiile legii, de către autoritatea tutelară, cu avizul instituției cu rol de coordonare metodologică, con-
form Legii, respectiv Biblioteca Judeţeană “I. H. Rădulescu” Dâmbovița.
ART. 43. Bibliotecarul responsabil răspunde de organizarea și buna funcţionare a bibliotecii conform or-
ganigramei, statului de funcţii și a prezentului regulament, elaborate în condiţiile legii și avizate de către
autoritatea tutelară și Biblioteca Judeţeană “I. H. Rădulescu” Dâmbovița.

4
5 CAPITOLUL V
       DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR
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ART. 44. Accesul utilizatorilor la cataloagele, colecţiile și serviciile bibliotecii se face în conformitate
cu regulamentul de organizare și funcţionare al acesteia și cu prevederile legale referitoare la protecţia
patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor și drepturile conexe.
ART. 45. Biblioteca comunală Raciu întocmeşte și aduce la cunoştinţa utilizatorilor propriul regulament
destinat relaţiilor cu aceştia, prin care comunică:

a) serviciile oferite, orarul de funcţionare în relaţia directă cu publicul;
b) obligaţiile utilizatorilor privind păstrarea liniştii și a ordinei în bibliotecă, precum și grijă fa-

ţă de documentele împrumutate pentru consultare pe loc sau la domiciliu;
c) categoriile și numărul maxim de documente ce pot fi împrumutate pentru consultarea la do-

miciliu, precum și termenele de împrumut și de prelungire;
d) sancţiunile ce se aplică utilizatorilor în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute;
e) alte drepturi și obligaţii.

ART. 46. (a) Relaţiile bibliotecii cu utilizatorii fac parte integrantă din regulamentul intern care trebuie
adus la cunoştinţa acestoră în momentul înscrierii la biblioteca prin: afişarea la vedere a programului bi-
bliotecii, a drepturilor și obligaţiilor utilizatorilor și prin pliantul publicitar “Ghid pentru cititori” elaborat
de către bibliotecar.

       (b) La înscriere vor fi solicitate numai acele date referitoare la persoană, strict necesare,  
cu păstrarea confidenţialităţii acestora.

        c) Pentru utilizatorii minori, răspunderea morală și materială revine reprezentanţilor  
legali (părinţi, tutori), semnatarii contractelor de utilizatori principali.
                   (d) Contractul de folosire a serviciilor bibliotecii are rol de titlu executoriu.
ART. 47. (1) Nerestituirea la termen a documentelor de biblioteca împrumutate se sancţionează cu plata
unei sume aplicate gradual, până la 50% din valoarea medie de achiziţie a documentelor de bibliotecă
din anul precedent.

     (2) Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de bibliotecă 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 adăuga o sumă echivalen-
tă cu de 1-5 ori faţă de preţul astfel calculat.

     (3) Cuantumul sancţiunilor se stabileşte și se face public la începutul fiecărui an de către con-
ducerea bibliotecii.

     (4) Fondurile constituite după aplicarea fiecărei sancţiuni nu se impozitează și se evidenţiază
ca surse extrabugetare ale bibliotecii fiind folosite de acestea pentru dezvoltarea colecţiilor.

6 CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE ȘI TRANZITORII

ART. 48. Biblioteca Comunală Raciu dispune de autonomie administrativă și profesională în raport cu
autoritatea tutelară, constând în:

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

le și internaţionale;
c) încheierea de protocoale de colaborare sau de cooperare cu alte biblioteci sau instituţii cul-

turale din ţară și străinătate, conform obiectivelor și strategiei generale stabilite de sau în
colaborare cu autorităţile tutelare;

ART. 49. (1) Primăria Comunei Raciu are obligaţia de a finanţa activitatea bibliotecii potrivit standarde-
lor de funcţionare stabilite în condiţiile Legii nr. 334/2002 republicata în Monitorul Oficial al Româ-
niei nr. 132/11.02.2005 (Legea bibliotecilor) și în conformitate cu Regulamentul de organizare și fun-
cţionare a Bibliotecii Comunale Raciu.

       (2) Pentru optimizarea activităţii de completare a colecţiilor bibliotecilor comunale,
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Ministerul Culturii și Cultelor prevede în bugetul propriu și fonduri destinate exclusiv achiziţiei de docu-
mente, ce vor fi repartizate,  în funcţie de necesităţi,  de către Biblioteca Judeţeană “I. H. Rădulescu”
Dâmbovița.

       (3) Investitorii privaţi pot sponsoriza biblioteca comunală pentru dotări, achiziţia de tehnolo-
gie a informaţiei și de documente specifice, finanţarea programelor de formare continuă a bibliotecarilor,
vor fi scutiţi de impozite cu o sumă echivalentă cu valoarea lucrării sau acţiunii respective plus 2% din
profit.

       (4) Tarifele de expediere a tuturor documentelor de biblioteca destinate schimbului și împru-
mutului intern și internaţional de publicaţii beneficiază de o reducere de 50%, în condiţiile legii.
ART. 50. (1) Anual, bibliotecarul întocmeşte raport de autoevaluare a activităţii, pe care îl prezintă Con-
șiliului Ştiinţific, autorităţii tutelare și Bibliotecii Județene “I. H. Rădulescu” Dâmbovița.

     (2) Situaţiile statistice anuale se transmit, de către bibliotecar, Bibliotecii Judeţene, care le îna-
intează centralizat Institutului Naţional de Statistică, Comisiei Naţionale a Bibliotecilor și Direcţiei Lec-
tura Publică, Cultura Scrisă a Ministerului Culturii și Cultelor, potrivit prevederilor legale. 
ART. 51. (1)  Schimbarea destinaţiei imobilelor în care funcţionează biblioteca se poate face numai în
cazul  asigurării  unor  sedii  care  respecta  standardele  optime  de  funcţionare,  în  condiţiile  Legii  nr.
334/2002 republicata în Monitorul Oficial al României nr. 132/11.02. 2005 (Legea bibliotecilor).

     (2) În situaţia prevăzută la Art. 51. (1) autorităţile locale au obligaţia să asigure continuitatea
neîntârziată a activităţii bibliotecii.
ART. 53. La data intrării în vigoare a Legii Bibliotecilor, orice dispoziţie contrară în acest domeniu se
abrogă.
ART. 54. Prezentul regulament al Bibliotecii Comunale Raciu intra în vigoare începând cu data de ....…
……………..…conform hotărârii Consiliului Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETAR,
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