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Cap. I. PREZENTARE GENERALĂ 

 

Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare este elaborat pe baza prevederilor 

Regulamentului - cadru de funcţionare a bibliotecilor universitare din sistemul naţional, aprobat prin 

Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3944/2003 şi este în concordanţă cu Legea 

bibliotecilor nr. 334/2002. În societatea noastră informaţională bibliotecile ca instituţii furnizoare 

importante de informaţii, au fost nevoite să-şi revizuiască obiectivele şi sistemele de funcţionare, 

căutând noi mijloace şi resurse pentru a corespunde noilor exigenţe. Bibliotecile universitare ca baze 

importante ale sistemului de învăţământ şi de cercetare, au o responsabilitate accentuată în privinţa 

îndeplinirii misiunii lor speciale. 

În acest context, Biblioteca Universităţii Europene “Drăgan” din Lugoj contribuie la sprijinirea 

procesului de învăţământ şi de cercetare, asigurând informarea şi documentarea beneficiarilor săi prin 

accesul la un fond de documente ce a ajuns astăzi la aproximativ 27.000 de unităţi bibliografice, 

acoperind astfel un mare număr de specialităţi din domeniul dreptului, economiei, literaturii, 

medicinii, filozofiei, religiei, agriculturii, geografiei, ciberneticii şi artei.  

Spaţiul public al bibliotecii este constituit dintr-un punct de informare şi împrumut, dintr-o 

sală de lectură cu 80 de locuri, o sală de calculatoare cu acces la internet pentru accesul bazelor de 

date şi un centru de presă cu aproximativ 30 de locuri. 

Biblioteca pune la dispoziţia beneficiarilor săi următoarele categorii de publicaţii: 

▪ manuale, tratate; 

▪ cărţi în limba română, maghiară, engleză, italiană şi în alte limbi străine; 

▪ ziare, reviste, publicaţii; 

▪ lucrări ale conferinţelor ţinute în România; 

▪ dicţionare si enciclopedii; 

▪ fond special (dischete, CD-uri, DVD-uri). 

 

 

Cap. II. ÎNSCRIEREA ŞI ACCESUL CITITORILOR ÎN BIBLIOTECĂ 

 

2.1. Înscrierea şi accesul in bibliotecă a studenţilor, cadrelor didactice şi angajaţilor 

Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj 

La înscriere, studenţii Universității Europene "Drăgan" din Lugoj vor primi un permis de acces 

în bibliotecă care se eliberează gratuit pe baza următoarelor documente: 

▪ carnet de student, vizat la zi, de către secretariatul facultății unde este inmatriculat; 

▪ act de identitate in original. 

La înscriere cadrele didactice şi angajaţii Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj vor primi 

un permis de acces in bibliotecă eliberat gratuit pe baza: 

▪ actului de identitate în original; 

▪ legitimaţiei de serviciu. 
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Posesorii permisului de bibliotecă beneficiază gratuit de toate serviciile de bază: consultarea 

publicaţiilor şi a bazelor de date în sala de lectură şi împrumutul publicaţiilor la domiciliu. 

     La eliberarea permisului, atât studenţii cât şi cadrele didactice şi angajaţii instituţiei vor semna fişa 

cititorului. 

 

2.2. Înscrierea şi accesul in Bibliotecă a beneficiarilor externi 

La înscriere, beneficiarii externi vor primi un permis de acces in bibliotecă permis de 

bibliotecă eliberat gratuit, pe baza actului d eidentitate în original. 

La eliberarea permisului, beneficiarii externi vor semna fişa cititorului. 

 

2.3. Vize 

"Permisele de bibliotecă – beneficiar intern" se vor viza anual la bibliotecă. 

▪ pentru studenţi, pe baza carnetului de student vizat la zi; 

▪ pentru cadrele didactice şi personalul Universităţii, pe baza actului de identitate şi a 

legitimaţiei de serviciu. 

"Permisele de bibliotecă – beneficiar extern" se vor viza în baza actului de identitate. 

 

 

Cap. III. ÎMPRUMUTUL PUBLICAŢIILOR 

 

3.1. Condiţii de împrumut la domiciliu 

Orice beneficiar intern (cadru didactic, student, şi angajat al Universităţii) înscris la 

bibliotecă are dreptul de a împrumuta la domiciliu documente de bibliotecă în următoarele 

condiţii: 

▪ are permisul valabil; 

▪ nu are nici o carte cu termenul de restituire depăşit; 

▪ să nu existe date la eventuale deteriorări. 

 

3.2 Statutul documentelor de bibliotecă 

Din punct de vedere al gradului de solicitare şi al numărului de exemplare se disting 

următoarele categorii: 

▪ publicaţii destinate împrumutului la domiciliu: pot fi împrumutate pe o durată de 15 zile; 

▪ publicaţii care pot fi consultate numai în sala de lectură (cărţi cu un grad ridicat de solicitare, 

documente de referinţă – dicţionare, enciclopedii etc, periodice, documente electronice). 
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Cap. IV. RECUPERAREA PUBLICAŢIILOR NERESTITUITE LA TERMEN SAU PIERDUTE 

 

Din această categorie fac parte publicaţiile al căror termen de restituire a fost depăşit. Ca 

mijloc de atenţionare a beneficiarilor în vederea restituirii publicaţiilor este utilizată, pentru studenți și 

cadrele didactice, îînnşşttiiiinnţţaarreeaa  ddee  rreessttiittuuiirree  aa  ppuubblliiccaațțiieeii (prin email sau telefonic). 

Înştiinţarea de restituire va cuprinde: 

▪ data expirării termenului de împrumut; 

▪ autorul şi titlul publicaţiei nerestituite; 

▪ data până la care beneficiarul trebuie să se prezinte la Bibliotecă pentru rezolvarea situaţiei. 

 

Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de biblioteca de către utilizatori, se 

sancţionează prin recuperarea fizică sau cu un document identic, sau ediţie nouă a acestuia ori prin 

achitarea unei sume echivalente cu de 5 ori preţul de achiziţie. 

 

 

Cap. V. MENŢIUNI PRIVIND OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR INTERNI 

 

1. Frecventarea bibliotecii UED se face pe baza carnetului de student şi a permisului de intrare la 

bibliotecă. 

2. Toţi studenţii sunt datori să prezinte la intrarea în sala de lectură carnetul de student şi 

permisul de cititor eliberat de bibliotecă. Acest permis se vizează anual pe baza carnetului 

vizat şi nu este transmisibil. 

3. Accesul cititorilor în depozitul bibliotecii este interzis. 

4. Pe baza buletinului de cerere completat de student se eliberează maxim trei cărţi odată la 

sala de lectură. Cititorii trebuie să semnaleze toate deficienţele cărţilor împrumutate: 

sublinieri, pagini lipsă. 

5. Cititorii trebuie să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în sala de lectură. 

6. Cititorii trebuie să comunice bibliotecarului orice schimbare în situaţia lor. 

7. Încetarea calităţii de cititor se face într-una din următoarele situaţii:  

▪ deteriorarea cărţilor: pagini rupte, sublinieri ş.a; 

▪ nerespectarea ordinii în sala de lectură; 

▪ pierderea din diferite motive a calităţii de student. În cazul absolvirii, finalizarea fişei de 

cititor se face pe baza semnăturii de lichidare necesară pentru înscrierea la licenţă. 

8. Toate persoanele (cadre didactice, studenţi, personal) care pleacă din universitate în situaţiile 

menţionate mai jos, sunt obligate ca pe fişa de lichidare să obţină şi viza de la bibliotecă: 

▪   în cazul suspendării sau încetării contractelor individuale de muncă ale angajaţilor UED nu 

se eliberează actele personale existente la Biroul Personal, decât după obţinerea pe fişa de 

lichidare a vizei de bibliotecă, prin care se menţionează că nu există nici o datorie faţă de 

Bibliotecă; 
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▪  în cazul plecării temporare în ţară şi străinătate a angajaţilor pe o perioadă mai mare de 30 

de zile, nu se eliberează actele necesare deplasării (ordin de deplasare, ordinul Rectorului 

etc.), decât după obţinerea vizei de bibliotecă în care se menţionează că nu există nici o 

datorie faţă de Bibliotecă; 

▪  în cazul plecării temporare în ţară şi străinătate a cadrelor didactice, studenţilor pentru o 

perioadă mai mare de 30 de zile, nu se eliberează actele necesare deplasării (ordinul 

Rectorului), decât după obţinerea vizei de bibliotecă în care se menţionează că nu există 

nici o datorie faţă de Bibliotecă; 

▪  în cazul transferului studenţilor la o altă instituție de învăţământ, nu se eliberează actele 

necesare transferului, decât după obţinerea vizei de bibliotecă în care se menţionează că 

nu există nici o datorie faţă de Bibliotecă;  

▪  în cazul exmatriculării studenţilor nu se eliberează actele personale, decât după obţinerea 

vizei de bibliotecă în care se menţionează că nu există nici o datorie faţă de Bibliotecă. Viza 

de lichidare este dată numai în condiţiile în care persoanele în cauză nu au datorii (cărţi 

pierdute, nerestituite la termen, forme de plată neachitate). 

 
 

Prezentul Regulament modifică și completează Regulamentul de organizare și funcționare a 
bibliotecii Universității Europene "Drăgan" din Lugoj, aprobat de Senatul universitar prin Hotărârea nr. 
23 din 16.11.2012.  

Modificările și completările aduse prezentului Regulament vor intra în vigoare la data 
adoptării lui în Senatul universitar, în ședința din 30.03.2018, prin Hotărârea nr. 29 din 30.03.2018. 

 
 
 
 
 
                            RECTOR,         PREȘEDINTE SENAT, 
                          
 
 
        Conf. univ. dr. Dumitru CORNEAN             Conf. univ. dr. SORIN BLAJ 
                              
    

 
 


