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REGULAMENT
de organizare a activităţii bibliotecii Institutului de Relaţii
Internaţionale din Moldova
1. Dispoziţii generale
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1.3. Biblioteca este condusă de şeful bibliotecii, desemnat prin ordinul rectorului IRIM.
2. Drepturile şi obligaţiile personalului
2.1. Şef de bibliotecă
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2.1.9. Să dirijeze activitatea întregului colectiv
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exigent asupra modulului de îndeplinire a sărcinllor.
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2.1.11. Să aducă la cunoştinţa personalului prezentul Regulament.
2..2. Să asigure completare şi evidenta, scbimbul de documentc ş i prelucrarea tebnică
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2. .4. Să asigure împrumut de publicaţii didactice, împrumut de documente ştiinţifice.
2.2. Personalul bibliotecii
2-2.1. Să participe activ la realizarea programului de activitate a, serviciului.
obligaţiile
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3. Reguli pentru utilizatori
3.1. Regulii de înscriere a utilizatorilor
3 . 1 , . Benefeciarii (studenţi, şi funcţionarii 1RIM) au acces la fondurile bibliotecii.
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-studenţi - carnetul de student, carnetul de note, buletinul de identitate.
- profesori, colaboratori - legitimaţie, buletinul de identitate.
3.1.3. Benefeciarii, în mod obligatoriu iau cunoştinţă cu regulile de utilizare a serviciilor
prestate de Bibliotecă, confirmînd prin semnătură pe fişa de înscriere.
3.1.4. Legitimaţia, carnetul de student, buletinul de identitate nu sunt transmisibile. în caz
de nerespectare a acestei cerinţe pedeapsa se aplică destinatarului documentului, cît şi
celui care îl prezintă.
3.2. Drepturile şi obligaţiunile utilizatorului
3.2.1. Benefeciarii bibliotecii au următoarele obligaţii:
- să respecte cu stricteţe regulile de utilizare a colecţiei Bibliotecii;
- să verifice la primire starea publicaţiilor şi să semnaleze bibliotecarului eventualele
nereguli constatate;
- să fie grijulii faţă de carte şi să înapoieze în aceleaşi condiţii publicaţiile consultate.
Deteriorarea sub orice formă, detaşarea şi sustragerea unor pagini, informaţii, schiţe etc.,
din publicaţii atrage după sine o pedeapsă în funcţie de gravitatea prejudiciului cauzat
(suspendarea dreptului de a utiliza colecţia bibliotecii pe o perioadă de 3-12 luni).
3.2.2. Sustragerea de publicaţii din fondul Bibliotecii atrage după sine obligaţia
recuperării acestora în aceeaşi ediţie de către benefeciarii în cauză. în cazul în care acest
lucru este imposibil, benefeciarul va achita contravaloarea publicaţiei conform legii.
Tentativa de sustragere se sancţionează cu suspendarea dreptului de frecventare a
bibliotecii.
3.2.3. Dreptul de a aplica sancţiunile menţionate anterior revine angajaţilor bibliotecii.
Eventualele contestări se pot depune la direcţie în termen de 5 zile de la luarea deciziei de
sancţionare şi vor fi analizate de consiliul de administraţie. Hotărîrea acestuia rămîne
inevocabilă şi se va aduce la cunoştinţa cititorului în scris.

3.3. Reguli privind împrumutul de publicaţii din fondul bibliotecii
Biblioteca pune la dispoziţia benefeciarilor cărţi, periodice şi alte genuri de documente.
Biblioteca practică următoarele forme de împrumut:
a) împrumutul în sala de lectură.
b) împrumutul la domiciliu.
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a) împrumutul de publicaţii în sala de lectură
Deservirea beneficiarilor se efectuează în următoarele condiţii:
- numărul de publicaţii care pot fi consultate de către cititor nu va depăşi 5-7 ex;
- numărul de periodice (colecţia anuală) nu va depăşi 5-10 ex;

-

împrumutul se face în baza unui buletin de cerere completat cu datele înscrise din
catalog;
bibliograful de serviciu va acorda ajutor beneficiarului la consultarea catalogului.
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b) împrumut de publicaţii la domiciliu
împrumutul la domiciliu se efectuează în conformitate cu următoarele rigori:
Literatura ştiinţifică
- colaboratori, profesori, - pentru un termen de 10 zile , pînă la 5 ex;
- studenţilor - pentru un termen de 3 zile , pînă la 3 ex.
Beneficiarii ce pleacă în vacanţa de vară sunt obligaţi să restituie în termenul stabilit
literatura împrumutată, iar la începutul fiecărui an de studii se supune repetat procedurii
de înregistrare.
In caz de concediere, absolvire sau exmatriculare din instituţie beneficiarii sunt obligaţi
să restituie în întregime documentele împrumutate.

